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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropski strategiji za podatke
(2020/2217(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki zadeva 
konkurenčnost industrije EU in se med drugim nanaša na ukrepe za boljše izkoriščanja 
industrijskega potenciala inovacij in tehnološkega razvoja,

– ob upoštevanju člena 114 PDEU,

– ob upoštevanju členov 2 in 16 PDEU,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. oktobra 2020 o strategiji za odprtokodno 
programsko opremo za obdobje 2020–2023 (C(2020)7149),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. februarja 2020 z naslovom Evropska 
strategija za podatke (COM(2020)0066) in končnega poročila strokovne skupine na 
visoki ravni za izmenjavo podatkov med podjetji in javnimi organi z naslovom 
„Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public 
interest“ (Na poti k evropski strategiji za izmenjavo podatkov med podjetji in javnimi 
organi za javni interes), 

– ob upoštevanju začetne ocene učinka Komisije z dne 2. julija 2020 z naslovom 
„Zakonodajni okvir za upravljanje skupnih evropskih podatkovnih prostorov“,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. aprila 2020 z naslovom „Usmeritve v zvezi 
z varstvom podatkov za aplikacije, ki podpirajo boj proti pandemiji COVID-19“1,

– ob upoštevanju priporočila Komisije (EU) 2020/518 z dne 8. aprila 2020 o skupnem 
naboru orodij za uporabo tehnologije in podatkov za boj proti krizi zaradi COVID-19 in 
izhod iz nje, zlasti v zvezi z mobilnimi aplikacijami in uporabo anonimiziranih 
podatkov o mobilnosti2,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja3 (v 
nadaljnjem besedilu: direktiva o odprtih podatkih),

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 6. junija 2018 o vzpostavitvi programa za 
digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. aprila 2018 z naslovom „Na poti k 

1 UL C 124 I, 17.4.2020, str. 1.
2 UL L 114, 14.4.2020, str. 7.
3 UL L 172, 26.6.2019, str. 56.
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skupnemu evropskemu podatkovnemu prostoru“ (COM(2018)0232) in priloženega 
delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2018)0125),

– ob upoštevanju priporočila Komisije (EU) 2018/790 z dne 25. aprila 2018 o dostopu do 
znanstvenih informacij in njihovem arhiviranju4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. maja 2017 z naslovom „Vmesni pregled 
izvajanja strategije za enotni digitalni trg: povezani enotni digitalni trg za vse“ 
(COM(2017)0228) in priloženega delovnega dokumenta služb Komisije 
(SWD(2017)0155),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. januarja 2017 z naslovom „Oblikovanje 
evropskega podatkovnega gospodarstva“ (COM(2017)0009) in priloženega delovnega 
dokumenta služb Komisije (SWD(2017)0002),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. septembra 2016 z naslovom „Povezljivost 
za konkurenčen enotni digitalni trg - evropski gigabitni družbi naproti“ 
(COM(2016)0587) in priloženega delovnega dokumenta služb Komisije 
(SWD(2016)0300),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. aprila 2016 z naslovom „Digitalizacija 
evropske industrije: Izkoriščanje vseh prednosti enotnega digitalnega trga“ 
(COM(2016)0180) in priloženega delovnega dokumenta služb Komisije 
(SWD(2016)0110),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. aprila 2016 z naslovom „Evropska pobuda 
za računalništvo v oblaku – vzpostavljanje konkurenčnega podatkovnega gospodarstva 
znanja v Evropi“ (COM(2016)0178) in priloženih delovnih dokumentov služb Komisije 
(SWD(2016)0106) in (SWD(2016)0107),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES5 (Splošna uredba o varstvu 
podatkov),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. novembra 2018 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji6,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni 
organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ7 (direktiva o varstvu podatkov 
pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. maja 2015 z naslovom „Strategija za enotni 

4 UL L 134, 31.5.2018, str. 12.
5 UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
6 UL L 303, 28.11.2018, str. 59.
7 UL L 119, 4.5.2016, str. 89.
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digitalni trg za Evropo“ (COM(2015)0192) in delovnega dokumenta služb Komisije, ki 
je priložen temu sporočilu (SWD(2015)0100),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2014 z naslovom „Uspešnemu 
podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti“ (COM(2014)0442) in priloženega 
delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2014)0214),

– ob upoštevanju Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 
2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za 
vmesnike do drugih vrst prevoza8 (direktiva o inteligentnih prometnih sistemih) in 
njenih delegiranih aktov,

– ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju 
elektronskih komunikacij9 (direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah),

– ob upoštevanju skupnega evropskega časovnega načrta z dne 15. aprila 2020 za odpravo 
ukrepov za zajezitev covida-19,

– ob upoštevanju skupne izjave držav članic z dne 15. oktobra 2020 o gradnji oblaka 
naslednje generacije za podjetja in javni sektor v EU,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 9. junija 2020 o oblikovanju digitalne prihodnosti 
Evrope10,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 7. junija 2019 o prihodnosti visoko digitalizirane 
Evrope po letu 2020: krepitev digitalne in gospodarske konkurenčnosti v Uniji ter 
digitalna kohezija,

– ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 16. julija 2020 v zadevi C-311/18 
(Schrems II),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. februarja 2019 o celoviti evropski industrijski 
politiki na področju umetne inteligence in robotike12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2017 o digitalizaciji evropske 
industrije13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2016 z naslovom „Uspešnemu 
podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti“14,

8 UL L 207, 6.8.2010, str. 1.
9 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
10 UL C 202 I, 16.6.2020, str. 1.
11 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
12 UL C 449, 23.12.2020, str. 37.
13 UL C 307, 30.8.2018, str. 163.
14 UL C 50, 9.2.2018, str. 50.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2018 o evropski strategiji za 
kooperativne inteligentne prometne sisteme15,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2019 o avtonomni vožnji v 
evropskem prometu16,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije 
z naslovom „Oblikovanje evropskega podatkovnega gospodarstva“17,

– ob upoštevanju ugotovitev letnega indeksa digitalnega gospodarstva in družbe z dne 
11. junija 2020,

– ob upoštevanju poročila Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) z 
dne 5. junija 2020 z naslovom „Kako graditi boljše: trajnostno in odporno okrevanje po 
covidu-19“,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet 
in turizem, Odbora za pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora za kulturo in 
izobraževanje,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0027/2021),

A. ker digitalizacija še naprej spreminja gospodarstvo, družbo in vsakdanjik državljanov in 
ker so gonilo teh sprememb prav podatki, katerih količina se vsakih 18 mesecev 
podvoji; ker naj bi se količina podatkov, shranjenih po vsem svetu, povečala s 33 
zetabajtov (ZB) leta 2018 na 175 ZB leta 202518; ker se bodo ti procesi v prihodnosti še 
pospeševali;

B. ker digitalizacija ni le gospodarska priložnost, temveč je pomembna tudi za varnost, 
geopolitično odpornost in strateško avtonomijo Unije;

C. ker EU potrebuje dosegljivo, interoperabilno, prožno, razširljivo in zanesljivo 
arhitekturo IT, ki bo lahko podprla najbolj inovativne aplikacije; ker je umetna 
inteligenca ena od strateških tehnologij 21. stoletja v Evropi in v svetu19; ker je v EU 
potrebna tudi ustrezna infrastruktura, zlasti visokozmogljiva strojna oprema za izvajanje 
aplikacij in shranjevanje podatkov;

D. ker so podatki bistven vir za trajnostno oživitev gospodarstva, rast in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; ker bi lahko podatkovno vodene tehnologije pomenile 
priložnost za zmanjšanje izpostavljenosti ljudi škodljivim in nevarnim delovnim 
razmeram ter spodbujanje družbenega napredka in bi lahko imele ključno vlogo pri 

15 UL C 162, 10.5.2019, str. 2.
16 UL C 411, 27.11.2020, str. 2.
17 UL C 345, 13.10.2017, str. 130.
18 Sporočilo Komisije z dne 19. februarja 2020 z naslovom „Evropska strategija za podatke“, str. 2.
19 Kot je zapisal v resoluciji z dne 12. februarja 2019 o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne 
inteligence in robotike.
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prehodu na zeleno in podnebno nevtralno družbo ter pri spodbujanju konkurenčnosti 
Evrope in njenih podjetij v svetu;

E. ker bi morala biti evropska strategija za podatke skladna s strategijami za mala in 
srednja podjetja ter za industrijo, saj bo med drugim ključna za doseganje ciljev 
industrijske politike in bo koristila evropskim podjetjem, tudi malim in srednjim 
podjetjem (MSP), ter jim bo pomagala pri uspešnem soočanju z digitalnim prehodom; 
ker na področju naprednih digitalnih tehnologij še vedno zeva vrzel med veliki podjetji 
in MSP; ker spodbujanje uporabe podatkov ter povečevanje dostopa do podatkov in 
njihove razpoložljivosti, skupaj z večjo pravno varnostjo, lahko pomenita konkurenčno 
prednost za mikro podjetja, MSP ter zagonska podjetja, zaradi katere bodo ta lahko 
izkoristila prednosti digitalnega prehoda;

F. ker so podatki, ki jih ustvarijo javni sektor in vlade na nacionalni in lokalni ravni, vir, ki 
lahko močno spodbuja gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest, se lahko 
izkoristi pri razvoju sistemov umetne inteligence in podatkovne analitike ter prispeva k 
močnejši, konkurenčnejši in bolj medsebojno povezani industriji;

G. ker obstajajo različne pobude za spodbujanje udeležbe žensk in večje raznolikosti na 
področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT); ker so na vseh področjih 
digitalne tehnologije še vedno prisotne razlike med spoloma, pri čemer so te največje na 
področju umetne inteligence in kibernetske varnosti; ker ta razlika med spoloma 
konkretno vpliva na razvoj umetne inteligence, ki so jo zasnovali predvsem moški, s 
čimer se ohranjajo in krepijo stereotipi in predsodki;

H. ker Komisija v svojem poročilu o evropski strategiji za podatke navaja, da je okoljski 
odtis IKT ocenjen na 5–9 % svetovne porabe električne energije in več kot 2 % 
svetovnih emisij toplogrednih plinov; ker lahko digitalni sektor veliko prispeva k 
zmanjšanju svetovnih emisij ogljika; ker bi lahko po podatkih študije Skupnega 
raziskovalnega središča Komisije o umetni inteligenci iz leta 2018 podatkovni centri in 
prenos podatkov predstavljali od 3 do 4 % celotne porabe električne energije v Uniji; 
ker Komisija pričakuje, da se bo v obdobju 2018–2030 poraba podatkovnih centrov 
povečala za 28 %20; ker 47 % emisij ogljika iz digitalnega sektorja izhaja iz potrošniške 
opreme, kot so računalniki, pametni telefoni, tablični računalniki in drugi izdelki z 
omrežno povezavo; ker je treba zmanjšati ekološki odtis digitalne tehnologije, zlasti 
količino odpadne električne in elektronske opreme;

I. ker mora Unija nujno ukrepati, da bo lahko izkoristila prednosti podatkov, in sicer z 
izgradnjo konkurenčne, inovacijam prijazne, etično trajnostne, zaupanja vredne in varne 
podatkovne družbe in ekonomije, ki bo osredotočena na človeka in ki bo spoštovala 
človekove pravice, temeljne in delavske pravice, demokracijo in načelo pravne države, 
in katere cilj bo zgraditi novo, odprto in vključujoče gospodarstvo znanja v sodelovanju 
z izobraževalnim sistemom in kulturnimi podjetji, ki bo zagotavljala pravico do 
kakovostnega izobraževanja in podjetništva, zlasti za nove generacije, ter spodbujala 
socialne inovacije in nove poslovne modele; ker lahko naložbe v znanja in veščine v 

20 Avstrijska agencija za okolje in inštitut Borderstep, končno poročilo o študiji, pripravljeno za Komisijo 
novembra 2020, z naslovom „Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly 
Cloud Market (Energijsko učinkovite računalniške tehnologije računalništva v oblaku in politike za okolju 
prijazen trg računalništva v oblaku).
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oblaku ter masovne podatke podjetjem, ki še niso prevzela te tehnologije, pomagajo 
izboljšati njihovo poslovanje; ker morajo biti podjetja, ki naj bi bila tehnološko vodilna, 
stalno obveščena o najnovejših inovacijah, da ne bi izgubila svoje konkurenčne 
prednosti;

J. ker je za trge v oblaku (to je infrastruktura, računalniško okolje in programje kot 
storitev – IaaS, PaaS in SaaS) značilna visoka stopnja tržne koncentracije, kar lahko 
zagonska podjetja, MSP in druge evropske akterje postavi v slabši konkurenčni položaj 
v podatkovnem gospodarstvu; ker bi morala Komisija zagotoviti konkurenčne trge prek 
interoperabilnosti, prenosljivosti in odprte infrastrukture ter ostati pozorna na morebitne 
zlorabe tržne moči s strani prevladujočih akterjev;

K. ker bi moral biti sistem EU za opazovanje zemlje Copernicus zgled družbeno–
gospodarskih koristi, ki jih ima lahko velika količina brezplačnih in odprto dostopnih 
podatkov za državljane in podjetja iz EU;

L. ker bi bilo treba pri uporabi osebnih podatkov in mešanih industrijskih podatkov vedno 
spoštovati splošno uredbo o varstvu podatkov ter direktivo o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah; ker bi glede na podatke Eurobarometra 46 % Evropejcev želelo bolj 
dejavno nadzorovati uporabo svojih osebnih podatkov, vštevši podatke o zdravju, 
porabi energije in nakupovalnih navadah;

M. ker člen 8(1) Listine o temeljnih pravicah in člen 16(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU) določata, da ima vsakdo pravico do varstva osebnih podatkov, ki se 
nanašajo nanj;

N. ker je v Listini določeno tudi, da ima vsakdo pravico do svobode izražanja, ki obsega 
tudi svobodo mnenja ter sprejemanja in širjenja informacij ali idej, ne da bi se v to 
vmešavali javni organi in ne glede na državne meje;

O. ker obdelovanje podatkov delavcev postaja vse bolj zapleteno; ker delavci v vse več 
okoliščinah prihajajo v stik s tehnologijami, aplikacijami, programsko opremo, 
sledilnimi napravami, družbenimi mediji ali napravami v vozilih, ki spremljajo njihovo 
zdravje, biomedicinske podatke, komunikacije in interakcije z drugimi ter njihovo raven 
dejavnosti in osredotočenosti ali obnašanje; ker bi morali biti delavci in sindikati bolj 
vključeni v oblikovanje teh obdelav podatkov; ker zaposlovanje obravnava le člen 88 
splošne uredbe o varstvu podatkov;

P. ker se lahko pobude za izmenjavo podatkov med podjetji (B2B) in med podjetji ter 
vlado (B2G) uporabijo za reševanje družbenih in okoljskih izzivov; ker lahko spodbude 
za izmenjavo podatkov med drugim vključujejo pravično nadomestilo, izmenjavo dobre 
prakse in programe javnega priznanja;

Q. ker bi si bilo treba prizadevati za ustrezno izvrševanje s posebnim poudarkom na 
omejitvi namena in najmanjšem obsegu podatkov; ker bi moralo varstvo zasebnosti 
ostati prednostna naloga; ker obstajajo neosebni podatki, ki spoštujejo Uredbo (EU) 
2018/1807 o prostem pretoku neosebnih podatkov, ter podatki javnega sektorja, ki 
spoštujejo direktivo o odprtih podatkih;

R. ker je zdravje še posebej občutljivo področje za obdelavo osebnih podatkov in ker se 
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osebni podatki o pacientovem zdravju ne bi smeli sporočati brez njegovega popolnega 
in informiranega soglasja; ker je na zdravstvenem področju pomembno zlasti zagotoviti 
visok standard varstva pravic posameznikov in spoštovati načeli omejevanja in 
najmanjšega obsega podatkov;

S. ker bi morala skupna evropska strategija za podatke koristiti evropskemu prometnemu 
in turističnemu sektorju ter prispevati k prehodu na varen, trajnosten in učinkovit 
prometni sistem, obenem pa tudi zagotoviti zadostno interoperabilnost z drugimi 
sektorji;

T. ker je izmenjava podatkov v prometnem sektorju namenjena izboljšanju upravljanja 
prometa, s tem pa tudi varnosti, trajnosti, najmanjšemu obsegu podatkov ter 
učinkovitosti potniškega in tovornega prometa;

U. ker je Unija že začela sprejemati ukrepe, da bi uredila uporabo in hrambo podatkov v 
prometu, med drugim z Uredbo (EU) 2020/1056 o elektronskih informacijah o prevozu 
blaga21, Direktivo (EU) 2019/1936 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture22, Uredbo 
(EU) 2019/1239 o vzpostavitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski 
sektor23 ter s predlogom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 
(EU) 2015/757, da bi se ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi 
goriva ladij (COM(2019)0038);

V. ker bi morala Unija na svetovni ravni dejavno sodelovati pri oblikovanju pravil in 
standardov, ki bodo temeljila na njenih vrednotah;

W. ker bo vsaj 20 % sredstev v okviru instrumenta za okrevanje in odpornost na voljo za 
digitalno infrastrukturo in zmogljivosti, kar bo spodbudilo digitalni prehod v Uniji in s 
tem podprlo podatkovno gospodarstvo;

Splošno
1. pozdravlja sporočilo Komisije o evropski strategiji za podatke; meni, da bo ta strategija 

predpogoj za preživetje evropskih podjetij in njihovo konkurenčnost v svetu ter za 
napredek univerz, raziskovalnih središč in nastajajoče umetne inteligence, pomenila pa 
bo tudi ključni korak k oblikovanju podatkovne družbe, ki bo temeljila na pravicah in 
vrednotah EU, ter k opredelitvi pogojev in vzpostavitvi vodilne vloge Unije v 
podatkovnem gospodarstvu, kar bo privedlo do boljših storitev, trajnostne rasti in 
kakovostnih delovnih mest; meni, da je zagotavljanje zaupanja v digitalne storitve in 
varne pametne proizvode temeljnega pomena za rast in razcvet enotnega digitalnega 
trga ter da bi to moral biti osrednji element javne politike in poslovnih modelov;

2. ugotavlja, da je pandemija covida-19 razkrila vlogo in potrebo po kakovostni izmenjavi 
zbirk podatkov, informacij in podatkov v realnem času ter pomanjkljivostih v 
infrastrukturi in interoperabilnosti različnih aplikacij v državah članicah; poudarja vpliv 
digitalne preobrazbe in razpoložljivosti širokega nabora tehnologij na gospodarstvo in 
družbo Unije; pozdravlja zavezo za vzpostavitev panožnih podatkovnih prostorov; 
meni, da je poleg drugih pobud nujno treba pospešiti oblikovanje skupnega evropskega 

21 UL L 249, 31.7.2020, str. 33.
22 UL L 305, 26.11.2019, str. 1.
23 UL L 198, 25.7.2019, str. 64.
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zdravstvenega podatkovnega prostora;

3. poudarja, da mora biti prihodnja zakonodaja o podatkih zasnovana tako, da bo olajšala 
tehnološki razvoj, inovacije, dostop do podatkov, interoperabilnost in čezmejno 
prenosljivost podatkov; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj izvede oceno in pregled 
obstoječe zakonodaje, da bi ocenila, katere prilagoditve in dodatne zahteve so potrebne 
za podporo podatkovni družbi in gospodarstvu ter za zaščito poštene konkurence in 
pravne jasnosti za vse zadevne akterje; poziva Unijo, naj prevzame vodilno vlogo pri 
vzpostavljanju mednarodnega okvira za podatke, pri tem pa spoštuje mednarodna 
pravila;

4. poziva, naj Komisija za spodbujanje inovacij in sprejemanja novih digitalnih tehnologiji 
opravi predhodne ocene učinka o tem, ali je za podatkovno vodeno digitalno 
gospodarstvo treba spremeniti ali prilagoditi sedanji pravni okvir za pravice 
intelektualne lastnine; pozdravlja, da namerava Komisija revidirati direktivo o bazah 
podatkov24 in podrobneje pojasniti uporabo Direktive (EU) 2016/943 o poslovnih 
skrivnostih25;

5. meni, da mora prost pretok podatkov v Uniji ostati temeljno načelo, in poudarja njegovo 
ključno vlogo pri izkoriščanju celotnega potenciala podatkovnega gospodarstva; 
poudarja, da bo zaradi znatnega povečanja količin podatkov, ki so na voljo, predvsem 
zaradi pametnih povezanih izdelkov, širšega dostopa do podatkov in njihove uporabe, 
morda treba obravnavati izzive v zvezi s kakovostjo podatkov, njihovo pristranskostjo 
ter njihovim varstvom in varnostjo ali nepoštenimi pogoji poslovanja; meni, da 
doseganje ciljev strategije za podatke ne bi smelo neupravičeno izkrivljati 
konkurenčnega trga v Uniji;

6. opozarja, da morata biti obdelava osebnih podatkov, zajemši njihov prenos, vedno v 
skladu s pravnim redom Unije na področju varstva podatkov, kar mora upoštevati tudi 
vsa prihodnja panožna ali namenska zakonodaja;

7. želi spomniti, da morajo biti v skladu z splošno uredbo o varstvu podatkov vsi prihodnji 
ukrepi o obdelavi osebnih podatkov pod nadzorom organov za varstvo podatkov, da se 
pri inovacijah upošteva tudi vpliv na pravice državljanov; poziva, naj akti temeljijo na 
obstoječi zakonodaji, zlasti s splošno uredbo o varstvu podatkov, in naj bodo z njo 
usklajeni;

8. poudarja, da krovni sklop pravil ne bi smel oslabiti veljavnih direktiv, denimo direktive 
o inteligentnih prometnih sistemih, in da bo vzpostavitev okolja za souporabo podatkov 
bistvena za EU v prihodnjih letih; poziva Komisijo, naj v prihodnjo revizijo direktive o 
inteligentnih prometnih sistemih vključi souporabo podatkov, predvsem na področju 
sistemov za izdajanje in rezervacijo vozovnic;

Vrednote in načela
9. meni, da si mora Unija prizadevati za upravljanje podatkov po vsej EU ter za 

podatkovno družbo in gospodarstvo, osredotočeno na človeka, ki temelji na vrednotah 
Unije, kot so zasebnost, preglednost in spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin, ter 

24 UL L 77, 27.3.1996, str. 20.
25 UL L 157, 15.6.2016, str. 1.
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državljanom omogoča sprejemanje smiselnih odločitev o podatkih, ki so jih ustvarili ali 
so z njimi povezani;

10. poudarja, da bi morali imeti posamezniki popoln nadzor nad svojimi podatki in da jim je 
treba dodatno pomagati pri uveljavljanju pravic do varstva podatkov in zasebnosti v 
zvezi s podatki, ki jih ustvarjajo; poudarja, da splošna uredba o varstvu podatkov določa 
pravico do prenosljivosti podatkov in pravico posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo, da do njih dostopa, jih popravi ali izbriše; pričakuje, da bodo prihodnji 
predlogi podpirali uživanje in smiselno izvajanje teh pravic; poudarja, da je svobodna 
izmenjava podatkov v skladu z načelom omejitve namena iz splošne uredbe o varstvu 
podatkov omejena na neosebne podatke, na primer industrijske ali komercialne podatke, 
ali varno, učinkovito in nepovratno anonimizirane osebne podatke, zajemši mešane 
nabore podatkov; poudarja, da je treba izključiti vsakršno zlorabo podatkov, tudi prek 
množičnega nadzora;

11. opozarja, da bi morala biti dobro zgrajena podatkovna družba in gospodarstvo 
zasnovana tako, da bi koristila vsem potrošnikom, delavcem, podjetnikom, zagonskim 
podjetjem ter MSP, pa tudi raziskovalcem in lokalnim skupnostim, spoštovala delavske 
pravice, ustvarjala kakovostna delovna mesta brez poslabšanja delovnih pogojev, 
izboljšala kakovost življenja državljanov EU ter zmanjšala obstoječe digitalne vrzeli, ne 
da bi ustvarjale nove, zlasti za ranljive skupine in tiste, ki so prikrajšani za sposobnosti 
in dostop do digitalnih orodij;

12. poziva Komisijo, naj okrepi vlogo potrošnikov, pri čemer naj posebno pozornost 
nameni nekaterim skupinam potrošnikov, ki veljajo za ranljive; meni, da bi lahko 
industrijski podatki in podatki državljanov pomagali pri razvoju inovativnih digitalnih 
in trajnostnih rešitev za proizvode in storitve, ki bi koristile evropskim potrošnikom;

13. poudarja, da so vse večje količine ter razvoj, izmenjevanje, shranjevanje in obdelava 
industrijskih in javnih podatkov v Uniji vir trajnostne rasti in inovacij, ki bi ga bilo treba 
izkoristiti, ob spoštovanju zakonodaje Unije in držav članic na področju varstva 
podatkov, konkurence in pravic intelektualne lastnine; ugotavlja, da trg podatkom 
pripisuje vse večjo vrednost; meni, da je mogoče zagotoviti gospodarsko rast z 
zagotavljanjem enakih konkurenčnih pogojev ter konkurenčnega, večplastnega in 
pravičnega tržnega gospodarstva, hkrati pa zagotoviti interoperabilnost in dostop do 
podatkov za akterje vseh velikosti, da bi preprečili tržna neravnovesja;

14. poudarja, da mora strategija za podatke podpirati in prispevati k trajnostnosti, zelenemu 
dogovoru in podnebnim ciljem Unije, med njimi podnebni nevtralnosti do leta 2050, pa 
tudi k odpornemu okrevanju gospodarstva in socialne kohezije v Uniji; poudarja, da ima 
lahko IKT pozitivno vlogo pri zmanjševanju emisij ogljika v številnih sektorjih; poziva 
k ukrepom za zmanjšanje ogljičnega odtisa sektorja IKT z zagotavljanjem učinkovite 
rabe energije in virov, tudi glede na eksponentno rast obdelave podatkov in njene 
okoljske učinke, ter v zvezi s tem opozarja na cilje Unije za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030;

Upravljanje podatkov in podatkovni prostori 
15. podpira oblikovanje okvira za upravljanje podatkov in skupnih evropskih podatkovnih 

prostorov, za katere bi morala veljati pravila EU in ki bi morali zajemati preglednost, 
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interoperabilnost, souporabo, dostop, prenosljivost in varnost podatkov, da bi okrepili 
pretok in ponovno uporabo neosebnih ali osebnih podatkov, ki so v celoti skladni s 
splošno uredbo o varstvu podatkov in varno anonimizirani tako v industrijskem kot v 
javnem okolju ter v posameznih panogah in med njimi;

16. opozarja, da mora model upravljanja podatkov, tudi skupni evropski podatkovni 
prostori, temeljiti na decentraliziranem okolju za upravljanje s podatki, da bi podprli 
nastanek in rast interoperabilnih in varnih podatkovnih ekosistemov; poudarja, da bi 
morali ti prostori izkoristiti potencial obstoječih in prihodnjih podatkovnih prostorov ali 
shem za souporabo podatkov, ki so lahko organizirane porazdeljeno ali centralizirano;

17. meni, da so storitve upravljanja podatkov in podatkovne arhitekture, zasnovane za 
shranjevanje, uporabo, ponovno uporabo in organizacijo podatkov, nujni sestavni deli 
vrednostne verige evropskega digitalnega gospodarstva; priznava, da se bo velik delež 
obdelave podatkov selil v obdelavo na robu, na primer k pametnim povezanim 
predmetom; podpira nadaljnje uveljavljanje decentraliziranih digitalnih tehnologij, ki 
posameznikom in organizacijam omogočajo upravljanje pretoka podatkov na podlagi 
samoodločanja, kot je tehnologija blokovne verige; poudarja, da stroški ter znanja in 
veščine, povezani z dostopom do podatkov in njihovim shranjevanjem, določajo hitrost, 
globino in obseg sprejema digitalnih infrastruktur in proizvodov, zlasti za MSP in 
zagonska podjetja;

18. poziva k ustanovitvi skupine strokovnjakov pod vodstvom Komisije, ki bi Komisiji 
pomagala in svetovala pri določanju skupnih smernic za upravljanje podatkov na ravni 
EU, da bi v EU interoperabilnost in souporaba podatkov postala resničnost; poziva 
Komisijo, naj si prizadeva za redno vključevanje držav članic, ustreznih agencij in 
drugih organov ter deležnikov, kot so državljani, civilna družba in podjetja, v 
prizadevanja za izboljšanje okvira upravljanja; poudarja, kako pomembno je 
usklajevanje regulatorjev, vključenih v podatkovno gospodarstvo;

19. poudarja, da bi morali pri skupnih evropskih podatkovnih prostorih dati prednost 
ključnim gospodarskim panogam, javnemu sektorju in drugim področjem javnega 
interesa; podpira vzpostavitev dodatnih tovrstnih podatkovnih prostorov v prihodnosti; 
poziva Komisijo, naj odpravi razdrobljenost enotnega trga in neutemeljena različna 
pravila v državah članicah, da bi omogočila razvoj skupnih podatkovnih prostorov v 
EU;

20. ugotavlja, da morajo biti skupni evropski podatkovni prostori dostopni vsem 
udeležencem na trgu, tako komercialnim kot nekomercialnim, vštevši zagonska podjetja 
in MSP, ter morajo izkoristiti priložnosti za sodelovanje z MSP, raziskovalnimi 
ustanovami, javno upravo in civilno družbo, hkrati pa povečati pravno varnost 
postopkov za uporabo podatkov za zasebne in javne akterje vseh velikosti; meni, da je 
nujno preprečiti vsa tveganja nepooblaščenega dostopa do skupnih evropskih 
podatkovnih prostorov in ustvariti orodja za preprečevanje morebitnih kršitev; poudarja 
pomen kibernetske varnosti, tudi sodelovanja z Agencijo EU za kibernetsko varnost 
(ENISA) in strokovnim centrom EU za kibernetsko varnost;

21. poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo interoperabilne panožne podatkovne 
prostore, skladne s skupnimi smernicami, pravnimi zahtevami in protokoli za izmenjavo 
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podatkov, da bi preprečile razdrobljenost in omogočile medpanožne inovacije; poudarja, 
da bi bilo treba pri upravljanju panožnih podatkovnih prostorov upoštevati zahteve in 
postopke, določene v panožni zakonodaji; vztraja, da mora biti vsak subjekt, ki deluje v 
EU in uporablja evropske podatkovne prostore, upoštevati zakonodajo EU;

22. spodbuja Komisijo, naj uporablja skupne evropske podatkovne prostore za krepitev 
zaupanja, sprejetje skupnih standardov in ureditev ter spodbujanje oblikovanja dobro 
zasnovanih programskih vmesnikov skupaj z močnimi avtentikacijskimi mehanizmi, 
poleg tega pa naj razmisli o tem, da bi inovacije in nove poslovne modele ter nova 
orodja za upravljanje in obdelavo podatkov tako v javnem kot zasebnem sektorju 
preskušala v predhodno dogovorjenih, jasno opredeljenih in časovno omejenih 
preskusnih okoljih („peskovnikih“);

23. meni, da bi dobro zasnovani programski vmesniki zagotovili osnoven dostop do 
podatkov in interoperabilnost v podatkovnih prostorih ter omogočili tudi avtomatizirano 
interoperabilnost v realnem času med različnimi storitvami in v javnem sektorju; poziva 
Komisijo in države članice, naj v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov še 
izboljšajo dostop posameznikov do učinkovitih pravnih sredstev ter zagotovijo 
interoperabilnost in prenosljivost podatkov digitalnih storitev, še zlasti pa naj s 
programskimi vmesniki uporabnikom omogočijo, da se povezujejo z različnimi 
platformami, ter povečajo izbiro možnosti med različnimi vrstami sistemov in storitev;

24. ugotavlja, da je treba akterjem iz zasebnega in javnega sektorja, zlasti MSP in 
zagonskim podjetjem, pomagati pri prepoznavanju in izkoriščanju podatkov, ki jih 
ustvarjajo in posedujejo; poziva k ukrepom za izboljšanje najdljivosti podatkov za 
polnjenje podatkovnih prostorov z omogočanjem, organiziranjem, katalogiziranjem in 
oblikovanjem splošno sprejetih taksonomij ter čiščenjem rutinskih podatkov; poziva 
Komisijo, naj pripravi smernice, da na voljo orodja ter sredstva iz obstoječih programov 
za izboljšanje najdljivosti metapodatkov v podatkovnih prostorih; poudarja pobude, kot 
je program Nordic Smart Government (pametna nordijska vlada), katerega cilj je MSP 
omogočiti prostovoljno samodejno izmenjavo podatkov v realnem času prek 
decentraliziranega digitalnega ekosistema;

25. opozarja na ključno vlogo posrednikov podatkov kot strukturnih spodbujevalnikov za 
organizacijo pretoka podatkov; pozdravlja načrte Komisije za klasifikacijo in 
certificiranje posrednikov, da bi ustvarili interoperabilne in nediskriminatorne 
podatkovne ekosisteme; poziva Komisijo, naj zagotovi interoperabilnost z razvojem 
minimalnih meril za posrednike podatkov; poziva Komisijo, naj pri opredeljevanju in 
zapolnjevanju vrzeli v standardizaciji podatkov sodeluje z evropskimi in mednarodnimi 
organizacijami za določanje standardov;

26. poudarja, da je treba obravnavati morebitna vprašanja v zvezi z dostopom do podatkov 
o potrošnikih in njihovim nadzorom, zlasti za nekatere skupine potrošnikov, ki veljajo 
za ranljive, kot so mladoletniki, starejši ali invalidi; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da se dosledno spoštujejo pravice vseh potrošnikov in da imajo lahko vsi potrošniki 
enake koristi od vzpostavitve enotnega trga za podatke; poudarja, da je treba pri 
obdelavi podatkov v sklopu mešanih naborov podatkov upoštevati veljavno zakonodajo, 
vključno s smernicami Komisije o Uredbi (EU) 2018/1807 o prostem pretoku neosebnih 
podatkov;
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27. poudarja, da je treba vzpostaviti skupne evropske podatkovne prostore, s katerimi bi 
zagotovili prosti čezmejni in medpanožni pretok neosebnih podatkov, da bi se povečal 
pretok podatkov med podjetji, univerzami, ustreznimi deležniki in javnim sektorjem; v 
zvezi s tem poziva države članice, naj v celoti spoštujejo Uredbo (EU) 2018/1807, da se 
po vsej EU omogoči shranjevanje in obdelava podatkov brez neupravičenih ovir in 
omejitev;

28. opozarja, da osebnih in neosebnih podatkov, kot so industrijski podatki, ni mogoče 
vedno ločiti ali jih je težko in drago ločiti, zaradi česar trenutno velika količina 
podatkov ostaja neuporabljena; pri tem želi spomniti, da se nabori podatkov, v katerih 
so različne vrste podatkov neločljivo povezane, vedno obravnavajo kot osebni podatki, 
tudi če ti predstavljajo le majhen del celotnega nabora; poziva Komisijo in evropske 
organe za varstvo podatkov, naj zagotovijo dodatne smernice o zakoniti obdelavi 
podatkov in praksah glede uporabe mešanih naborov podatkov v industrijskih okoljih, 
pri čemer naj v celoti spoštujejo splošno uredbo o varstvu podatkov in Uredbo (EU) 
2018/1807; meni, da bi bilo treba spodbujati uporabo tehnologije za varovanje 
zasebnosti, da bi povečali pravno varnost za podjetja, tudi z jasnimi smernicami in 
seznamom meril za učinkovito anonimizacijo; poudarja, da ima nadzor nad temi podatki 
vedno posameznik in bi ga bilo treba samodejno zaščititi; poziva Komisijo, naj razmisli 
o vzpostavitvi zakonodajnega okvira in jasne opredelitve horizontalnih in medpanožnih 
prostorov za osebne podatke vzporedno z drugimi podatkovnimi prostori ter naj dodatno 
pojasni izziv mešanih naborov podatkov; poziva Komisijo, naj okrepi vlogo državljanov 
in podjetij, na primer prek zaupanja vrednih posrednikov, kot so operaterji MyData, ki 
omogočajo prenose podatkov s soglasjem lastnikov in nudijo ustrezno raven podrobnih 
dovoljenj; poudarja, da je treba še naprej razvijati digitalne identitete, ki so bistveni 
temelj zanesljivega podatkovnega gospodarstva z mnogimi akterji; zato poziva 
Komisijo, naj revidira Uredbo (EU) št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu26 ter objavi zakonodajni predlog o 
zanesljivi in varni evropski elektronski identifikaciji;

 poleg tega poziva Komisijo, naj preuči, ali organizacije in predmeti, kot so senzorji, 
potrebujejo digitalne identitete za lažjo čezmejno uporabo storitev zaupanja, ki so 
bistvene za podatkovno gospodarstvo z mnogimi akterji;

29. poudarja, da je mogoče izboljšati kakovost preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in preprečiti morebitno pristranskost z zbiranjem zanesljivih podatkov, 
ki so dani na voljo javnosti, civilni družbi in neodvisnim strokovnjakom; poudarja, da 
morajo organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj pri dostopu 
do osebnih podatkov v javni ali zasebni lasti v podatkovnih prostorih spoštovati 
evropsko in nacionalno zakonodajo, se strogo omejiti na nujno potrebno in sorazmerno 
ter upoštevati ustrezne zaščitne ukrepe; poudarja, da bi morala biti uporaba osebnih 
podatkov javnim organom dovoljena le pod strogim demokratičnim nadzorom in ob 
dodatnih zaščitnih ukrepih za preprečevanje njihove zlorabe;

30. ugotavlja, da je izmenjava podatkov med državami članicami na področju pravosodja in 
notranjih zadev pomembna za večjo varnost državljanov EU in da je treba temu 
nameniti ustrezna sredstva; poudarja pa, da bi morale agencije na področju pravosodja 
in notranjih zadev pri obdelavi, uporabi in upravljanju osebnih informacij in podatkov v 

26 UL L 257, 28.8.2014, str. 73.
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predlaganih podatkovnih prostorih uporabljati strožje zaščitne ukrepe;

31. podpira namero Komisije, da bo spodbujala razvoj devetih skupnih evropskih 
podatkovnih prostorov za industrijo (proizvodnja), zeleni dogovor, mobilnost, zdravje, 
finance, energetiko, kmetijstvo, javno upravo ter znanja in spretnosti; poziva k 
njihovemu hitremu razvoju; podpira možnost razširitve koncepta skupnih evropskih 
podatkovnih prostorov tudi na druge panoge;

32. poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti nekaterim panogam, kot je zdravstvo; 
se strinja s Komisijo, da bi morali imeti državljani EU varen dostop do celovitega 
elektronskega zdravstvenega zapisa o svojem zdravju in da bi morali ohraniti nadzor 
nad osebnimi zdravstvenimi podatki ter imeti možnost, da jih varno delijo s 
pooblaščenimi tretjimi osebami, nepooblaščen dostop pa bi bil v skladu z zakonodajo o 
varstvu podatkov prepovedan; poudarja, da bi morali zavarovalnicam ali drugim 
ponudnikom storitev, ki imajo pravico dostopati do informacij v aplikacijah za e-
zdravje, prepovedati uporabo podatkov iz teh aplikacij za namene diskriminacije, tudi 
razlik pri določanju cen, saj bi bilo to v nasprotju s temeljno pravico dostopa do 
zdravstva;

33. opozarja, da je obdelava posebnih vrst osebnih podatkov po členu 9 splošne uredbe o 
varstvu podatkov načeloma prepovedana, je pa nekaj natančno določenih izjem, za 
katere veljajo posebna pravila obdelave in vedno tudi obveznost, da se oceni vpliv na 
varstvo podatkov; poudarja morebitne katastrofalne in nepovratne posledice 
neupravičene ali nezavarovane obdelave občutljivih podatkov za posameznike, na 
katere se nanašajo;

34. z zadovoljstvom pozdravlja predlog Komisije o oblikovanju skupnega evropskega trga 
za podatke, vključno s skupnim evropskim podatkovnim prostorom za mobilnost, in se 
zaveda velikega gospodarskega potenciala;

35. poudarja, da bi bil ta evropski podatkovni prostor zelo zanimiv za evropsko prometno in 
logistično panogo, saj bi lahko izboljšali učinkovitost organizacije in upravljanja tokov 
tovornega in potniškega prometa, pa tudi bolje in učinkoviteje uporabljali infrastrukturo 
in sredstva po vsem vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T);

36. poudarja tudi, da bi ta evropski podatkovni prostor zagotovil boljšo prepoznavnost 
dobavne verige, upravljanje prometnih in tovornih tokov v realnem času ter 
interoperabilnost in multimodalnost, hkrati pa bo poenostavil in zmanjšal upravno 
breme v omrežju TEN-T, zlasti za čezmejne odseke;

37. poudarja, da bi se lahko s souporabo podatkov izboljšala učinkovitost upravljanja 
prometa in varnost na cestah za vse načine prevoza; poudarja potencialne koristi 
souporabe podatkov, kot so na primer navigacija za izogibanje prometu v realnem času 
in obvestila za zamude v javnem prometu v realnem času, za prihranek pri dodatnem 
delovnem času, za večjo učinkovitost in izogibanje zastojem;

38. predlaga, naj Komisija v postopku vzpostavljanja regulativnega okvira za 
interoperabilno izmenjavo podatkov v železniškem prometu revidira Uredbo (EU) št. 
454/2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom 
„telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema27 in 

27 UL L 123, 12.5.2011, str. 11.
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Uredbo Komisije (EU) št. 1305/2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v 
zvezi s podsistemom telematske aplikacije za tovorni promet železniškega sistema v 
Evropski uniji28;

39. pozdravlja podporo Komisije za vzpostavitev skupnega evropskega kmetijskega 
podatkovnega prostora; opozarja na potencial kmetijskih podatkov in obsežnega 
dostopa do njih za povečanje trajnostnosti, konkurenčnosti in uporabe virov v celotni 
agroživilski in gozdarski verigi, prispevanje k razvoju inovativnih in trajnostnih tehnik, 
izboljšanje dostopa potrošnikov do ustreznih informacij ter zmanjšanje živilskih 
odpadkov in ekološkega odtisa panoge; poziva pristojne organe držav članic, naj 
okrepijo in vlagajo v razvoj orodij za zbiranje in obdelavo podatkov za kmetijske 
podpanoge, pa tudi za podatke o izvozu in uvozu, med drugim kmetijskega blaga in 
izdelkov;

40. poziva Komisijo, naj preuči potencialne koristi in obseg vzpostavitve skupnih evropskih 
podatkovnih prostorov za kulturno in ustvarjalno industrijo in panoge ter za kulturno 
dediščino; poudarja, da ima kulturni sektor veliko količino podatkov, ki jih je mogoče 
ponovno uporabiti, kar bi lahko skupaj z drugimi viri, vštevši odprte vire podatkov in 
podatkovno analitiko, pomagalo kulturnim ustanovam;

41. poziva k vzpostavitvi evropskega podatkovnega prostora za turizem, da bi vsem 
akterjem v panogi, predvsem MSP, zagotovili koristi od ogromnih količin podatkov za 
izvajanje ukrepov in projektov na regionalni in lokalni ravni, poleg tega pa bi omogočili 
okrevanje in spodbudili digitalizacijo;

42. podpira pobudo Komisije za oblikovanje strogo opredeljenega vseevropskega pristopa k 
podatkovnemu altruizmu in za vzpostavitev jasne opredelitve in pravil glede 
podatkovnega altruizma v skladu z načeli EU o varstvu podatkov, predvsem omejitev 
namena, ki zahteva, da se podatki obdelujejo za „določene, izrecne in zakonite 
namene“; podpira predlog Komisije, da bi moral biti podatkovni altruizem vedno 
pogojen z informiranim soglasjem o in bi ga bilo mogoče kadar koli preklicati; 
poudarja, da je treba podatke, darovane kot del podatkovnega altruizma, obdelovati za 
namene v splošnem interesu in jih ne bi smeli uporabljati izključno za komercialne 
namene;

43. poziva, da bi moral okvir za upravljanje podatkov spodbujati načelo „podatki za javno 
dobro“, ob tem pa vedno varovati pravice državljanov EU;

44. poudarja, da posameznikov ne bi smeli siliti v to, da delijo podatke, ter da te odločitve 
ne bi smele biti vezane na neposredne koristi ali prednosti za tiste, ki bi dovolili 
uporabo svojih osebnih podatkov;

Akt o podatkih, dostop in interoperabilnost
45. poziva Komisijo, naj pripravi akt o podatkih, s katerim bo v vseh sektorjih podprla in 

omogočila vse večji in pošten pretok podatkov med podjetji (B2B), med podjetji in 
javnimi organi (B2G) in med javnimi organi in podjetji (G2B) ter med javnimi organi 

28 UL L 356, 12.12.2014, str. 438.
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(G2G) v vseh sektorjih;

46. spodbuja Komisijo, naj spodbuja kulturo souporabe podatkov in prostovoljne sisteme za 
souporabo podatkov, kot so izvajanje dobre prakse, pravični vzorčni pogodbeni 
sporazumi in varnostni ukrepi; ugotavlja, da mora prostovoljna souporaba podatkov 
temeljiti na trdnem zakonodajnem okviru, ki bo zagotovil zaupanje, podjetja pa 
spodbujal, da dajo podatke na voljo tretjim subjektom, zlasti prek meja; poziva 
Komisijo, naj pojasni pravice do uporabe, zlasti v tržnem okolju B2B in B2G; poziva 
Komisijo, naj spodbuja podjetja k izmenjavi svojih podatkov, bodisi izvirnih, 
pridobljenih ali soustvarjenih, po možnosti prek sistema nagrajevanja in drugih 
spodbud, ob spoštovanju poslovnih skrivnosti, občutljivih podatkov in pravic 
intelektualne lastnine; spodbuja Komisijo, naj razvije sodelovalne pristope za souporabo 
podatkov in standardizirane sporazume o podatkih, da bi izboljšali predvidljivost in 
verodostojnost; poudarja, da morajo pogodbe določati jasne obveznosti in odgovornosti, 
ko gre za dostop, obdelavo, souporabo in hrambo podatkov, da bi omejili zlorabo 
tovrstnih podatkov;

47. ugotavlja, da tržna neravnovesja, ki izhajajo iz koncentracije podatkov, omejujejo 
konkurenco, povečujejo ovire za vstop na trg ter zmanjšujejo širši dostop do podatkov 
in njihovo uporabo; ugotavlja, da pogodbeni dogovori med podjetji ne zagotavljajo 
vedno ustreznega dostopa malih in srednjih podjetij do podatkov zaradi razlik v 
pogajalski moči ali strokovnem znanju; ugotavlja, da bi moral biti dostop do podatkov v 
nekaterih specifičnih okoliščinah obvezen, kot v primeru sistematičnih neravnovesij v 
vrednostnih verigah podatkov med podjetji, na primer prek dobro zasnovanih 
vmesnikov za aplikacijsko programiranje, ki akterjem vseh velikosti zagotavljajo 
pravičen dostop, ali z izvajanjem pravil o konkurenci za preprečevanje nepoštenih ali 
nezakonitih praks poslovanja med podjetji; poudarja, da so takšna neravnovesja prisotna 
v različnih sektorjih;

48. poziva Komisijo in države članice, naj preučijo pravice in obveznosti akterjev v zvezi z 
dostopom do podatkov, ki so jih pomagali ustvariti, in izboljšajo njihovo ozaveščenost, 
zlasti o pravici dostopa do podatkov in njihovega prenosa ter pravici, da od druge 
stranke zahtevajo, naj podatke preneha uporabljati, popravi ali izbriše, hkrati pa naj 
opredelijo imetnike in razmejijo naravo teh pravic; poziva Komisijo, naj jasno opredeli 
pravico akterjev pri udeležbi v ekonomski vrednosti, ustvarjeni z aplikacijami, ki jih 
omogoča uporaba podatkov, ki so jih pomagali ustvariti;

49. meni, da je treba tako na nacionalni ravni kot na ravni EU spodbuditi nudenje pravne in 
tehnične podpore podjetjem, zlasti mikropodjetjem, malim in srednjim podjetjem in 
zagonskim podjetjem, na primer prek evropskih vozlišč za digitalne inovacije v okviru 
programa za digitalno Evropo, da bi okrepili uporabo in izmenjavo podatkov ter 
izboljšali skladnost s splošno uredbo o varstvu podatkov; meni, da bi bilo treba dostop 
do soustvarjenih podatkov zagotoviti na način, ki spoštuje temeljne pravice ter podpira 
enake konkurenčne pogoje in udeležbo socialnih partnerjev, tudi na ravni podjetja; 
poudarja, da je treba tehnično omogočiti te pravice do dostopa in jih odobriti s 
standardnimi vmesniki;

50. poziva vse institucije EU in države članice ter lokalne in regionalne uprave, naj bodo 
zgled ter naj vzpostavijo storitve v realnem času in politiko, ki bo temeljila na podatkih 
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v realnem času; poudarja, da je digitalizacija priložnost za javne uprave, da zmanjšajo 
nepotrebno upravno breme in odpravijo ovire v javnih organih, da bi učinkoviteje 
upravljale neosebne podatke, kar bo koristilo razvoju in zagotavljanju javnih storitev;

51. poziva, naj se poveča in izboljša sekundarna uporaba varno anonimiziranih osebnih 
podatkov ter uporaba tehnologij za izboljšanje in ohranjanje zasebnosti, zlasti pri 
izmenjavi med javnimi organi in podjetji oz. med javnimi organi, da bi spodbudili 
inovacije in raziskave ter izboljšali storitve v javnem interesu; poudarja, da so potrebna 
orodja za zagotovitev, da so te sekundarne uporabe vedno popolnoma skladne z 
zakonodajo EU o varstvu podatkov in zasebnosti; poudarja, da dostop do podatkov ne 
izključuje zasebnosti;

52. poudarja tudi, da mora biti uporaba združenih osebnih podatkov, pridobljenih iz 
družbenih medijev, vedno v skladu z uredbo o varstvu podatkov ali pa morajo biti ti 
resnično nepovratno anonimizirani; poziva Komisijo, naj spodbuja dobro prakso pri 
anonimizacijskih tehnikah in dodatno podpre raziskave postopka deanonimizacije in 
njenega preprečevanja; poziva Evropski odbor za varstvo podatkov, naj posodobi 
ustrezne smernice; vendar svari pred tem, da bi se zanašali na avtomatizacijo kot 
tehniko za zaščito zasebnosti, saj je popolna anonimizacija v nekaterih primerih skoraj 
nemogoča;

53. poudarja vlogo javnega sektorja pri spodbujanju inovativnega in konkurenčnega 
podatkovnega gospodarstva; v zvezi s tem poudarja, da je treba preprečiti, da bi v zvezi 
z javno zbranimi podatki ali podatki v splošnem javnem interesu, ki jih zberejo zasebni 
subjekti, prišlo do vezanosti na enega samega ponudnika storitev ali do tehnološke 
vezanosti; poziva, naj postopki javnega naročanja in programi financiranja vsebujejo 
tudi zahteve o poznejšem dostopu do podatkov, interoperabilnosti in prenosljivosti na 
podlagi skupnih tehničnih standardov; podpira uporabo odprtih standardov, 
odprtokodne programske in strojne opreme, odprtokodnih platform in po potrebi 
odprtih, dobro zasnovanih vmesnikov za aplikacijsko programiranje, da bi dosegli 
interoperabilnost; poudarja, da je treba zaščititi in spodbujati dostop malih in srednjih 
podjetij in zlasti zagonskih podjetij do postopkov javnega naročanja v okviru 
digitalizacije javnih uprav, da se spodbudi oblikovanje dinamičnega in konkurenčnega 
evropskega digitalnega sektorja;

54. poudarja, da bi se morala z izmenjavo podatkov povečati konkurenčnost, in spodbuja 
Komisijo, naj zagotovi enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu za podatke;

55. poziva Komisijo, naj glede izmenjave podatkov med podjetji in javnimi organi dodatno 
opredeli, v kakšnih okoliščinah in pogojih ter s kakšnimi spodbudami bi moral biti 
zasebni sektor zavezan izmenjavi podatkov z javnim sektorjem, na primer za potrebe 
organizacije javnih storitev, ki temeljijo na podatkih; poudarja, da bi morali obvezni 
sistemi za izmenjavo podatkov med podjetji in javnimi organi, na primer v primeru 
višje sile, imeti jasno določen obseg in časovni okvir ter temeljiti na jasnih pravilih in 
obveznostih, da se prepreči nepoštena konkurenca;

56. poziva k boljšemu usklajevanju med državami članicami, da bi omogočili izmenjavo 
podatkov med javnimi organi ter čezmejni pretok podatkov med sektorji, prek dialoga 
med vlado in deležniki ter z namenom oblikovanja skupnega pristopa k podatkom na 
podlagi načela FAIR, tj. findability (podatke je mogoče najti), accessibility (do njih je 
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mogoče dostopati), interoperability (so interoperabilni) in reusability (jih je mogoče 
vnovič uporabiti); poziva Komisijo, naj preuči priložnosti za ohranjevanje podatkov v 
širokem obsegu;

57. opozarja Komisijo in države članice, naj v celoti izvajajo direktivo o odprtih podatkih, 
naj izboljšajo njeno izvajanje v smislu kakovosti in objave podatkov ter naj pri 
pogajanjih o izvedbenem aktu o naborih podatkov velike vrednosti upoštevajo cilje 
direktive; poziva, naj ti nabori podatkov med drugim zajemajo tudi seznam registrov 
podjetij in poslovnih registrov; poudarja, da je v interesu družbe, da se spodbuja boljši 
dostop do podatkov javnega sektorja na način, ki krepi uporabnost v vsej EU; poziva 
Komisijo, naj zagotovi trdno povezavo med nabori podatkov velike vrednosti in 
prihodnjo zakonodajo o podatkih ter vzpostavljanjem skupnih evropskih podatkovnih 
prostorov;

58. poudarja, da je tako za gospodarstvo kot družbo pomembna obsežna uporaba podatkov 
javnega sektorja, ki bi morali biti dostopni v realnem času ali vsaj sproti posodobljeni, 
pa tudi enostavni za dostop in uporabo v strojno berljivi in uporabniku prijazni obliki; 
spodbuja Komisijo, naj se usklajuje z državami članicami, da bi olajšala izmenjavo 
neobčutljivih naborov podatkov javnega sektorja v strojno berljivih oblikah, ki presega 
zahteve iz direktive o odprtih podatkih, bodisi brezplačno, kadar je to mogoče, ali proti 
nadomestilu za stroške, ter naj izda smernice o skupnem modelu za izmenjavo podatkov 
v skladu z zahtevami splošne uredbe o varstvu podatkov; spodbuja Komisijo, naj, ne da 
bi se zmanjšala prožnost posodabljanja naborov podatkov velike vrednosti, področje 
uporabe direktive o odprtih podatkih razširi na dodatne nabore javnih podatkov ter naj 
uvede načelo implicitne digitalne preglednosti podatkov javnega sektorja, da bi države 
članice spodbudila k objavljanju obstoječih neobdelanih digitalnih podatkov v realnem 
času;

59. poudarja, da hitri razvoj sodobnih digitalnih rešitev v prometu in turizmu, kot so 
avtonomna vozila in inteligentni prometni sistemi, ni mogoč brez vzpostavitve skupnih, 
enotnih in strukturiranih podatkovnih formatov na evropski ravni, ki bodo strojno 
berljivi in bi morali temeljiti na odprtih standardih zapisovanja;

60. poziva Komisijo, naj opredeli in vzpostavi prostovoljen, odprt in interoperabilen 
register okoljskih, socialnih in upravljavskih podatkov o trajnosti in uspešnosti podjetij, 
ki je ključnega pomena za zagotavljanje trajnostnih naložb ter za boljši pregled nad 
trajnostnostjo in odgovornostjo podjetij, ki bodo lahko bolje prikazala ukrepe, sprejete v 
zvezi s cilji zelenega dogovora; poziva Komisijo, naj oceni, kateri nabori podatkov so 
bistveni za ekološki prehod, in podpira zlasti odpiranje zasebnih podatkov, kadar je to 
upravičeno za namene javnih raziskav;

Infrastruktura
61. poziva Komisijo in države članice, naj zavoljo večje tehnološke suverenosti Unije 

spodbujajo raziskave, inovacije in razvoj na področju tehnologij, ki bodo omogočale 
lažje odprto sodelovanje, izmenjavo in analizo podatkov, ter naj vlagajo v gradnjo 
zmogljivosti, projekte z velikim učinkom, inovacije in uporabo digitalnih tehnologij, 
hkrati pa naj ves čas spoštujejo načelo tehnološke nevtralnosti;

62. poudarja, da so trenutne izredne razmere zaradi covida-19 razkrile pomanjkljivosti in 
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ranljivosti na digitalnem področju, tako na ravni Unije kot na ravni držav članic; poziva 
Komisijo in države članice, naj še naprej učinkovito odpravljajo digitalni razkorak tako 
med državami članicami kot znotraj njih, tako da izboljšajo dostop do širokopasovnih 
povezav visokih hitrosti ter omrežij in storitev IKT z zelo visoko zmogljivostjo, tudi na 
večini obrobnih in podeželskih naseljenih območij, in tako spodbujajo kohezijo ter 
gospodarski in družbeni razvoj; opozarja na potencialno vlogo satelitske povezljivosti 
na najbolj oddaljenih območjih;

63. želi spomniti, da je uspeh strategij Unije za podatke in umetno inteligenco odvisen od 
širšega informacijsko-komunikacijskega ekosistema, od premostitve digitalne vrzeli, od 
pospeševanja tehnološkega razvoja, med drugim na področju interneta stvari, umetne 
inteligence, tehnologije za kibernetsko varnost, optike, omrežij 5G in 6G, kvantnega 
računalništva in računalništva na robu, robotike, tehnologij razpršene evidence ter 
inteligentne povezljivosti na robu, na primer prek javnih razpisov velikega obsega za 
projekte, ki združujejo računalništvo na robu in internet stvari; poudarja, da morajo 
tehnološki napredek na podlagi obdelave podatkov ter medsebojne povezanosti 
digitalnih proizvodov in storitev dopolnjevati pravno zavezujoči etični standardi za 
blaženje groženj, ki pretijo zasebnosti in varstvu podatkov;

64. priznava trenutno uspešnost Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno 
računalništvo; meni, da je to pomembno orodje za izmenjavo informacij in podatkov 
med znanstveniki in raziskovalci ter širše med zasebnimi in javnimi akterji; pozdravlja 
predlog Komisije o ohranitvi in spodbujanju vodilne vloge Evrope v superračunalništvu 
in kvantnem računalništvu;

65. poudarja, da lahko digitalni sektor veliko prispeva k zmanjšanju svetovnih emisij 
ogljika; ugotavlja, da je ta sektor po ocenah odgovoren za več kot 2 % svetovnih emisij 
toplogrednih plinov; poudarja, da mora stalno širitev digitalnega sektorja spremljati 
osredotočenost na učinkovito rabo energije in virov, da bi nevtralizirali njegov vpliv na 
okolje; ugotavlja, da imajo nove tehnološke rešitve, kot so optična omrežja (v 
primerjavi z bakrenimi) in energijsko učinkovito programiranje, veliko manjši ogljični 
odtis; poudarja, da je treba izboljšati uporabo in krožnost kritičnih surovin, hkrati pa 
zmanjšati količino e-odpadkov in jih več reciklirati;

66. poudarja, da delež podatkovnih centrov v svetovni porabi električne energije narašča in 
ta rast bi se lahko nadaljevala, če ne bodo sprejeti nobeni ukrepi; je seznanjen z namero 
Komisije, da do leta 2030 vzpostavi visoko energijsko učinkovite, trajnostne in 
podnebno nevtralne podatkovne centre; podpira spodbujanje inovativnih in najboljših 
razpoložljivih rešitev, zmanjševanja količine odpadkov in zelenih tehnik shranjevanja 
podatkov, zlasti s poudarkom na sinergijah med daljinskim ogrevanjem in hlajenjem ter 
uporabo odpadne toplote, ki nastane pri hlajenju podatkovnih centrov, da bi ublažili 
njihov vpliv na okolje ter porabo virov in energije; poziva k večji preglednosti za 
potrošnike glede emisij CO2 pri shranjevanju in souporabi podatkov;

67. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo konkurenčne trge in hkrati krepitev 
evropskih podjetij ter naj podprejo razvoj evropskih ponudb v oblaku; pozdravlja 
pobude Evropske zveze za računalništvo v oblaku, kot so evropsko zavezništvo za 
industrijske podatke in oblake ter pobude za financiranje, pa tudi projekt GAIA-X, 
katerega cilj je razviti združeno podatkovno infrastrukturo in ustvariti ekosistem, ki bo 
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omogočal vgrajeno nadgradljivost, interoperabilnost in samoodločanje ponudnikov 
podatkov, da se organizacijam ali posameznikom zagotovi nadzor nad lastnimi podatki; 
podpira konkurenčne trge EU za infrastrukturo kot storitev (IaaS), platforme kot storitev 
(PaaS) in programsko opremo kot storitev (SaaS) ter razvoj specializiranih in nišnih 
storitev in aplikacij v oblaku; poziva Komisijo, naj bo pozorna na morebitne zlorabe 
tržne moči prevladujočih akterjev na oligopolnih trgih v Uniji, ki bi lahko ovirale 
konkurenco ali izbiro potrošnikov; poudarja, da mora infrastruktura oblaka temeljiti na 
načelih zaupanja, odprtosti, varnosti, interoperabilnosti in prenosljivosti; poudarja, da bi 
morala načela prenosljivosti podatkov, kolikor je potrebno, premostiti razlike v 
infrastrukturi in praksi ponudnikov IT, da se zagotovi učinkovit prenos podatkov 
uporabnikov; ugotavlja, da uporabniki pri prenosu svojih podatkov od enega ponudnika 
k drugemu nimajo nujno popolnoma enake konfiguracije in storitve;

68. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami pospeši pripravo pravilnika za 
računalništvo v oblaku, ki bo določal načela za zagotavljanje konkurenčnih storitev v 
oblaku v Uniji, predstavljal trden okvir za večjo jasnost in lažje zagotavljanje skladnosti 
storitev v oblaku z zakonodajo, ponudniki storitev pa bodo med drugim dolžni razkriti, 
kje se podatki obdelujejo in shranjujejo, ter zagotoviti, da imajo uporabniki suveren 
nadzor nad svojimi podatki; ugotavlja, da bi moral pravilnik uporabnikom omogočiti 
tudi, da svoje podatke prek interoperabilnih vmesnikov nemoteno preselijo k drugim 
ponudnikom storitev; meni, da moral biti eden od ciljev pravilnika preprečevanje 
tehnološke vezanosti, zlasti pri javnih naročilih; meni, da bi se lahko z uporabo 
dogovorov z delavnic Evropskega odbora za standardizacijo na posebnih področjih, kot 
so storitve v oblaku, povečala učinkovitosti pri oblikovanju usklajenih standardov; 
poudarja, da je izbira operaterja v oblaku sicer v rokah podjetij in potrošnikov, vendar 
morajo vsi operaterji v oblaku, ki imajo sedež ali delujejo v EU, spoštovati pravila, 
norme in standarde EU, njihovo skladnost pa je treba spremljati; ugotavlja, da je treba v 
primerih, ko operater EU uporablja storitve v oblaku v tretjih državah, zagotoviti, da se 
v primeru sporov, vključno s spori v zvezi z intelektualno lastnino, uporablja enako 
visoka raven pravnega varstva;

69. podpira prizadevanja Komisije, da bi pregled smernic za horizontalno in vertikalno 
konkurenco izkoristila za to, da uvede nova orodja za preprečevanje prevelike tržne 
koncentracije, značilne za trge podatkov, vključno s stalnim spremljanjem 
izpostavljenih trgov in po potrebi predhodno regulacijo;

70. poudarja pomen zaupanja in trdnejšega okvira kibernetske varnosti za stabilno 
podatkovno gospodarstvo, pa tudi kulture varnosti v subjektih, ki obdelujejo velike 
količine podatkov; poudarja pomen najsodobnejše osnovne digitalne infrastrukture ter 
poziva Komisijo in države članice, naj jo s skupnimi napori v celoti postavijo; poziva, 
naj se podpre nadaljnji razvoj tehnologije za varno souporabo podatkov, na primer s 
tehnologijo varnega večstranskega kodiranja in šifriranja; poziva Komisijo, naj pripravi 
rešitve in standarde kibernetske varnosti, ki bodo primerni za različno velike akterje na 
trgu, vključno z mikropodjetji in malimi in srednjimi podjetji; podpira skupen in 
usklajen pristop s sklopom orodij EU za kibernetsko varnost omrežij 5G in njihovo 
varno uvedbo v EU;

71. poziva Komisijo, naj spodbuja revizije v zvezi z možnostjo zlorabe, ranljivostjo in 
interoperabilnostjo infrastrukture za izmenjavo podatkov; opozarja na visoke in hitro 
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rastoče stroške, ki jih povzročajo kibernetski napadi; poudarja, da lahko večja 
povezljivost poveča kibernetske grožnje in kazniva dejanja, pa tudi kibernetski 
terorizem in tveganje naravnih in tehnoloških nesreč, na primer takšnih, ki vplivajo na 
poslovne skrivnosti; v zvezi s tem pozdravlja predlog Komisije za revizijo Direktive 
(EU) 2016/1148 o varnosti omrežij in informacijskih sistemov29 ter o vzpostavitvi 
novega strokovnega centra za kibernetsko varnost, da bi izboljšali kibernetsko 
odpornost in se učinkoviteje odzvali na kibernetske napade;

72. poudarja, da bi moralo varno uvajanje izdelkov in storitev v evropskih industrijskih 
ekosistemih interneta stvari, ki temeljijo na podatkih in so usmerjeni v potrošnika, 
vključevati vgrajeno varnost in zasebnost; spodbuja uporabo orodij za povečanje 
preglednosti; podpira namero Komisije, da bi zasnovala digitalni potni list za proizvode;

73. poudarja, da morajo imeti pristojni organi za nadzor trga potrebna pooblastila za dostop 
do ustreznih podatkov, pri tem pa dosledno upoštevati Uredbo (EU) 2019/102030, kadar 
utemeljeno sumijo, da obstajajo potencialno nezakonite prakse, da lahko okrepijo svoje 
delovanje in zagotovijo zadosten nadzor nad varnostjo proizvodov; poudarja, da je treba 
zagotoviti varnost in varstvo podatkov, do katerih dostopajo nadzorni organi;

74. poziva k spremljanju izvajanja prometne zakonodaje, zlasti Uredbe (EU) 2020/1056 o 
elektronskih informacijah o tovornem prometu, Direktive (EU) 2019/1936 o izboljšanju 
varnosti cestne infrastrukture in Uredbe (EU) 2019/1239 o vzpostavitvi evropskega 
okolja enotnega okenca za pomorski sektor, da bi zagotovili podporo podjetjem, 
spodbujali digitalizacijo in izboljšali izmenjavo podatkov v poslovanju med podjetji in 
upravo (B2A), med podjetji in potrošniki (B2C), med podjetji (B2B), med podjetji in 
javnimi organi (B2G) ter med javnimi organi in podjetji (G2B);

Raziskave, znanja in spretnosti, kompetence in umetna inteligenca
75. se zaveda, da lahko dostop do podatkov pospeši znanstvene raziskave in izobraževalne 

programe; pozdravlja prizadevanja Komisije, da bi omogočila izmenjavo podatkov v 
raziskovalne namene in namene izobraževanja; pozdravlja razvoj evropskega oblaka za 
odprto znanost kot odprtega, zanesljivega in združenega okolja v Evropi za čezmejno 
shranjevanje, souporabo in ponovno uporabo raziskovalnih podatkov; se zavzema za 
promocijo podatkov, zbranih z javnofinančnimi sredstvi, v skladu z načelom „odprto, 
kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je potrebno“; poudarja, da so sporazumi o strateškem 
partnerstvu med univerzami dragoceni za nadaljnje spodbujanje sodelovanja na 
različnih področjih podatkovne znanosti;

76. poudarja, kako pomembno je doseči visoko raven splošne digitalne pismenosti in 
spodbujati dejavnosti ozaveščanja javnosti; poudarja, da je potencial Unije za rast 
odvisen od znanj in spretnosti njenih prebivalcev in delavcev; zato poziva države 
članice, naj posebno pozornost namenijo inženirstvu programske opreme, privabljanju 
talentov za področje IKT ter podatkovni pismenosti za vse, da bi se razvilo evropsko 
znanje s poudarkom na tehnologijah naslednje generacije in najsodobnejših 
tehnologijah; poudarja, da morajo imeti uslužbenci organov kazenskega pregona in 
sodne administracije ustrezna digitalna znanja in spretnosti, saj so te ključne za 
digitalizacijo pravosodnega sistema v vseh državah članicah; je seznanjen, da je 

29 UL L 194, 19.7.2016, str. 1.
30 UL L 169, 25.6.2019, str. 1.
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Komisija v akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje predlagala ambiciozne cilje za 
digitalna znanja in spretnosti v EU, ter poudarja, da je treba izvajanje, razvoj in 
uspešnost načrta podrobno spremljati;

77. poudarja, da sta konkurenčni dostop do podatkov in olajšanje čezmejne uporabe 
podatkov izrednega pomena za razvoj umetne inteligence, ki temelji na 
visokokakovostnih podatkih in njihovi povečani razpoložljivosti za ustvarjanje naborov 
neosebnih podatkov, ki omogočajo usposabljanje algoritmov in izboljšujejo njihovo 
uspešnost;

78. poudarja, da je treba pri izvajanju evropske strategije za podatke poiskati ravnovesje 
med spodbujanjem širše uporabe in souporabe podatkov ter varstvom pravic 
intelektualne lastnine, poslovnih skrivnosti, pa tudi temeljnih pravic, vključno z 
zasebnostjo; poudarja, da podatki, ki se uporabljajo za učenje algoritmov umetne 
inteligence, včasih temeljijo na strukturiranih podatkih, kot so podatkovne zbirke, 
avtorsko zaščitena dela in druge stvaritve, ki uživajo zaščito intelektualne lastnine, in se 
običajno morda ne štejejo za podatke;

79. ugotavlja, da je treba uporabo avtorsko zaščitenih vsebin kot vira podatkov oceniti na 
podlagi veljavnih pravil in izjeme v zvezi z besedilnim in podatkovnim rudarjenjem iz 
direktive o avtorskih pravicah31 ter sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu; poziva 
Komisijo, naj izda smernice o tem, kako dati vsakomur možnost centralnega 
pridrževanja pravic;

80. navaja, da bi morala Komisija nadalje preučiti, ali bi bilo treba spremeniti sedanje 
pravne okvire v civilnem procesnem pravu, da bi zmanjšala obstoječe ovire za naložbe 
za zasebne vlagatelje; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj nemudoma in ustrezno ukrepa 
na podlagi resolucije Parlamenta o skupnih minimalnih standardih za civilne 
postopke32;

81. poudarja, da je treba preprečiti vsakršno nenamerno pristranskost v aplikacijah, ki 
temeljijo na algoritmih, zlasti vse oblike spolne pristranskosti; v zvezi s tem spodbuja 
preglednost algoritmov, sistemov umetne inteligence in zasnove aplikacij;

82. želi spomniti, da imajo državljani EU v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov 
pravico do pojasnila in pravico izpodbijanja odločitev, ki jih sprejmejo algoritmi, da bi 
zmanjšali negotovost in nepreglednost, pri čemer bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti dobremu počutju in preglednosti v poklicnem življenju;

83. meni, da so sedanja načela odgovornosti in tehnološko nevtralna pravila glede 
odgovornosti na splošno primerna za digitalno gospodarstvo in večino nastajajočih 
tehnologij, a obstajajo tudi primeri, kot so tisti, ki zadevajo upravitelje sistemov umetne 
inteligence, ko so potrebna nova in dodatna pravila o odgovornosti, da se poveča pravna 
varnost in oblikuje odškodninska shema, ki bi jo zadevni posameznik lahko uporabil, če 
bi se njegovi podatki nezakonito uporabili;

84. poziva Komisijo, naj celovito oceni, ali podobne pravne vrzeli obstajajo tudi pri 

31 UL L 130, 17.5.2019, str. 92.
32 UL C 334, 19.9.2018, str. 39.
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odgovornosti za podatke, na primer v primerih, ko umetna inteligenca ali drug element 
zaradi pomanjkljivih ali netočnih naborov podatkov povzroči škodo, ter naj pred 
pripravo novih zakonodajnih predlogov oceni, kako bi lahko sedanje sisteme 
odgovornosti prilagodili;

85. poziva Komisijo, naj spodbuja primere dobre prakse pri izobraževanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) s posebnim poudarkom na 
enakosti spolov ter vključevanju in zaposlovanju žensk v tehnologiji;

86. pozdravlja program za digitalno Evropo, program Obzorje Evropa, vesoljski program 
Unije in instrument za povezovanje Evrope ter evropska vozlišča za digitalne inovacije, 
ki bodo evropskim podjetjem pomagala izkoristiti priložnosti, ki jih odpira digitalni 
prehod; poudarja pomen financiranja v programu Obzorje Evropa, namenjenega za 
kvantne raziskave; poleg tega želi spomniti, da bi moral imeti mehanizem za okrevanje 
in odpornost pomembno vlogo pri uresničevanju digitalne agende;

87. poziva k javnemu in zasebnemu financiranju, zlasti za mikropodjetja in mala in srednja 
podjetja, da bi gospodarstvo podprli pri digitalnem prehodu in mu omogočili, da v celoti 
izkoristi potencial podatkovnega gospodarstva ter v svoje procese vključi digitalne 
tehnologije ter znanja in spretnosti; poudarja, da doseganje enakih konkurenčnih 
pogojev za mikropodjetja in mala in srednja podjetja poleg dostopa do podatkov 
zahteva tudi zagotavljanje potrebnih znanj in spretnosti za analiziranje takih informacij 
in pridobivanje spoznanj iz njih;

88. poziva socialne partnerje, naj preučijo potencial digitalizacije, podatkov in umetne 
inteligence za povečanje trajnostne produktivnosti ob hkratnem spoštovanju pravic 
delavcev, povečanju dobrobiti in zaposljivosti delovne sile ter vlaganju v sheme 
izpopolnjevanja, prekvalificiranja, usposabljanja delavcev za prihodnje zaposlitve, 
vseživljenjskega učenja in digitalnega opismenjevanja; ugotavlja, kako pomembni so 
ozaveščanje, izobraževanje in preglednost v zvezi s podatkovno vodenimi tehnologijami 
pomembni, da bodo lahko državljani EU razumeli te tehnologije in se dejavno vključili 
v njihovo pravično uvajanje; poudarja, da bi morali imeti zaposleni pravico vedeti, kje 
in kako se njihovi podatki zbirajo, uporabljajo, shranjujejo ali izmenjujejo; poziva k 
preprečevanju nesorazmernega in neupravičenega nadzora na delovnem mestu; meni, da 
bi morali biti nacionalni sindikati bolj vključeni v pripravo priporočil in smernic o 
varstvu podatkov in zasebnosti na delovnem mestu;

Pravila na svetovni ravni
89. meni, da pravila na svetovni ravni, ki zdaj veljajo za uporabo podatkov, niso več 

ustrezna; poziva Komisijo, naj pripravi primerjalno analizo regulativnega okolja za 
podatke v tretjih državah; ugotavlja, da se evropska podjetja, ki poslujejo v nekaterih 
tretjih državah, vse pogosteje srečujejo z neupravičenimi ovirami in digitalnimi 
omejitvami; poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo prizadevanja s podobno 
mislečimi tretjimi državami na mednarodnih in večstranskih forumih ter v dvostranskih 
in trgovinskih pogovorih, da bi se dogovorili o novih mednarodnih etičnih in tehničnih 
standardih za uporabo novih tehnologij, kot so umetna inteligenca, internet stvari, 5G in 
6G, ki bi morale spodbujati vrednote, temeljne pravice, načela, pravila in standarde 
Unije ter zagotoviti, da bo njen trg ostal konkurenčen in odprt za preostali svet; 
poudarja, da so potrebna mednarodna pravila in standardi za spodbujanje sodelovanja 
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na svetovni ravni, da bi okrepili varstvo podatkov ter zagotovili varne in primerne 
prenose podatkov, pri tem pa v celoti upoštevali zakonodajo in standarde EU in držav 
članic;

90. poudarja, da je treba pri prenosu osebnih podatkov v druge jurisdikcije vedno spoštovati 
določbe splošne uredbe o varstvu podatkov, direktive o varstvu podatkov pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj ter Listine EU o temeljnih 
pravicah, pred vsakim prenosom pa upoštevati priporočila in smernice Evropskega 
odbora za varstvo podatkov, pri čemer prenos ni mogoč, če raven varstva osebnih 
podatkov ni zadostna;

91. poziva k prostemu pretoku podatkov med Unijo in tretjimi državami pod pogojem, da 
so izpolnjene zahteve glede varstva podatkov, zasebnosti in varnosti ter drugi jasno 
opredeljeni, ustrezno utemeljeni in nediskriminatorni javnopolitični interesi, na primer s 
sklepi o ustreznosti; meni, da je prosti čezmejni pretok podatkov bistven za izkoriščanje 
potenciala podatkovnega gospodarstva, in poudarja, da mora ohranitev pretoka 
podatkov ostati temelj evropskih ciljev; podpira omogočanje dostopa do skupnih 
evropskih podatkovnih prostorov deležnikom, ki v celoti izpolnjujejo vse zahteve iz 
ustrezne zakonodaje Unije; poziva Komisijo, naj se skupaj z državami članicami 
zavzame za nova pravila za svetovno digitalno gospodarstvo, vključno s prepovedjo 
neupravičenih zahtev glede lokalizacije podatkov; poudarja, da bi bilo treba doseči 
napredek pri pogajanjih o e-trgovanju v Svetovni trgovinski organizaciji, in poziva k 
vključitvi ambicioznih in celovitih poglavij o digitalni trgovini v sporazume EU o prosti 
trgovini; podpira dejavno vlogo Unije in njeno udeležbo v drugih mednarodnih forumih 
za mednarodno sodelovanje na področju digitalizacije, kot so OZN, OECD, 
Mednarodna organizacija dela in Unesco;

°

° °

92. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje in splošni pomisleki

Hitro razvijajoče se digitalne tehnologije, povezave zelo visoke hitrosti in ogromna količina 
podatkov, ki jih te nove zmogljivosti ustvarjajo, bodo korenito spremenile naša življenja in 
družbo, kot jih poznamo danes. Na splošno se skupna količina podatkov vsakih 18 mesecev 
podvoji, kar ustvarja nepredstavljive možnosti. Komu bo ta trend koristil? Ali bodo podatki 
ustvarili priložnosti za podjetja vseh oblik in velikosti ali pa se bodo skoncentrirali v rokah 
nekaj tehnoloških gigantov. Ali bodo novi fondi podatkov v prihodnosti prispevali k digitalni 
družbi, osredotočeni na človeka, in ali bodo imeli državljani nadzor nad svojimi podatki? Ali 
bodo podatki res na voljo za izboljšanje javnih storitev?

Sedanja pandemija covida-19 je še bolj razkrila, kako pomembni so digitalizacija ter digitalna 
infrastruktura, orodja in znanja in spretnosti. Seveda mora Evropa uporabiti vsa razpoložljiva 
orodja, da bi podprla gospodarsko okrevanje. Pandemija je tudi pokazala, da so lahko 
politične odločitve, ki temeljijo na tradicionalnih statističnih podatkih, nepovratno 
neučinkovite. Novonastajajoče zmogljivosti za naprednejše zbiranje, analizo in uporabo 
podatkov bodo oblikovalcem politik lahko v pomoč pri prehodu na sprejemanje odločitev na 
podlagi podatkov v realnem času. Razvoj storitev v realnem času lahko tudi zmanjša 
birokracijo, prihrani čas in denar ter državljanom in podjetjem, zlasti malim in srednjim 
podjetjem, prinese nove priložnosti. 

Ključno vprašanje je, zakaj podatki po Evropi še ne krožijo. Poročevalka meni, da gre razlog 
za to iskati v pomanjkanju razumevanja, zaupanja in interoperabilnosti. 

Nadalje poudarja, da bi bilo treba to poročilo vzeti kot izhodišče za obsežno razpravo, ki bo 
potrebna za razvoj evropskega pristopa do podatkovnega gospodarstva. Poročevalka z 
veseljem pričakuje prispevke drugih odborov Evropskega parlamenta, ki so dejavni na tem 
področju, o posameznih sektorskih področjih. 

Meni tudi, da si mora Evropa sama tlakovati pot do podatkovnega gospodarstva in družbe, ki 
bo temeljila na evropskih vrednotah. 

2. Glavna odprta vprašanja in stališče poročevalke

2.1. Vrednote in načela 

Poročevalka meni, da mora biti namen evropske strategije za podatke zagotoviti, da bo 
podatkovno gospodarstvo res pregledno, zaupanja vredno in osredotočeno na človeka, pri 
čemer morajo biti spoštovane človekove pravice in demokracija, poleg tega pa se morajo 
ustvarjati nove priložnosti za državljane, da bodo lahko uporabljali in izkoriščali svoje 
podatke in da podatki ne bodo zgolj surovina. 

Nadalje meni, da se zaradi digitalizacije ne smejo povečati ali nastati nove družbene 
neenakosti. Strategijo za podatke je treba vključiti v širšo industrijsko strategijo, da bosta 
zagotovljeni socialna in okoljska trajnost. Novi modeli dela v podatkovnem gospodarstvu 
morajo privesti do močnejše vloge delavcev, ne pa do zniževanja standardov. 
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Poročevalka tudi poudarja, da bo zmožnost zbiranja in obdelave podatkov pomembno 
prispevala k uresničevanju podnebnih ciljev EU. Hkrati pa ugotavlja, da sedanji okoljski odtis 
informacijsko-komunikacijskega sektorja po ocenah znaša med 5 in 9 % skupne svetovne 
porabe električne energije in več kot 2 % vseh emisij. Razlog za to so predvsem podatkovni 
centri, storitve računalništva v oblaku in povezljivost. EU mora sprejeti ukrepe za preglednost 
emisij CO2, manjše tratenje virov in spodbujanje zelenih tehnik shranjevanja podatkov.

2.2. Upravljanje podatkov in podatkovni prostori

Poročevalka meni, da Evropa nujno potrebuje zakonodajni okvir za upravljanje izmenjave 
podatkov, če naj se podatki uspešno izmenjujejo v vsem gospodarstvu. Strinja se s Komisijo, 
da so sektorski podatkovni prostori dobro izhodišče, da se ustvari zaupanje ter oblikujejo 
vseevropski interoperabilni standardi in dobro zasnovani vmesniki za aplikacijsko 
programiranje s strojno berljivim dostopom, ki bodo omogočali pretok podatkov po EU in 
med različnimi subjekti, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. 

A hkrati poudarja pomen medsektorske izmenjave podatkov, ki je bistvena za inovacije in 
ustvarjanje nove/dodane vrednosti. Komisiji močno priporoča, naj vzpostavi evropske 
podatkovne prostore, s čimer bi zagotovila nemoteno izmenjavo podatkov ne le znotraj 
sektorjev, ampak tudi med njimi. 

V osnovi bi bilo nujno, da bi organizacije, podjetja in javni sektor bolje dojeli, s katerimi 
podatki razpolagajo, in jih tudi razumeli. Poročevalka poudarja, da morajo biti metapodatki 
(informacije o podatkih) najdljivi v strojno berljivi obliki.

Poročevalka podpira pobudo Komisije, da bi ustanovili organ upravljanja, ki ga bo vodila 
Komisija in bo pristojen za oblikovanje tega evropskega okvira za upravljanje podatkov, in 
meni, da bi moral ta model upravljanja podatkov temeljiti na decentraliziranem operativnem 
okolju. 

Poročevalka meni, da bodo imeli tako imenovani podatkovni posredniki ključno vlogo pri 
prihodnjem upravljanju podatkov v podatkovnih ekosistemih, saj bodo podatke prenašali med 
akterji prek dobro zasnovanih vmesnikov za aplikacijsko programiranje, ne da bi jih sami 
obdelovali. Poročevalka nadalje pozdravlja pobudo Komisije, da bi za te posrednike 
vzpostavili konkreten sistem označevanja/certificiranja. V zvezi s tem podpira tudi, da bi 
zasnovali zaupanja vredne pobude, ki bodo vključevale več deležnikov, kot so operaterji 
MyData ali drugi pristojni podatkovni posredniki. 

Meni, da ne bi bilo prav, če bi se v strategiji za podatke sklicevali le na industrijske in 
„neosebne“ podatke. Združeni nabori podatkov bodo zelo verjetno vsebovali tudi osebne 
podatke ali pa neosebne podatke, na podlagi katerih bi bilo mogoče – v kombinaciji z drugimi 
podatki – sklepati o osebnih podatkih ali jih poustvariti. Poročevalka meni, da osebnih in 
neosebnih podatkov ni mogoče vedno ločiti ter da bi morala Komisija pripraviti dodatne 
smernice in primere prakse za upravljanje in uporabo mešanih naborov podatkov tudi v 
industrijskih okoljih. Če tega problema ne bomo vzeli resno, bo v Evropi ogromna količina 
podatkov ostala neizkoriščena.

V zvezi s tem poročevalka Komisiji predlaga, da poleg že opredeljenih sektorskih 
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podatkovnih prostorov vzpostavi še horizontalne in medsektorske osebne podatkovne 
prostore. Medsektorski osebni podatkovni prostor, pri katerem bo popolnoma spoštovano 
varstvo podatkov in zasebnosti, bi se lahko uporabljal za okrepljeno vlogo državljanov in 
boljšo uporabo osebnih podatkov. Prenos podatkov znotraj podatkovnega prostora bi lahko 
potekal prek zaupanja vrednih posrednikov, kot so operaterji MyData, ki osebne podatke 
upravljajo s popolnim soglasjem posameznikov.

2.3. Dostopnost, interoperabilnost, prenosljivost in lastništvo podatkov: B2B, G2B, 
B2G, G2G

Izmenjava podatkov B2B

Poročevalka meni, da bi moralo biti izhodišče za izmenjavo podatkov med podjetji (B2B) 
podpiranje in omogočanje prostovoljne izmenjave podatkov. Obenem pa meni, da v 
današnjem digitalnem svetu ne vladajo enaki konkurenčni pogoji. Svetovni tehnološki giganti 
(ki večinoma niso iz Evrope) imajo bistveno boljše možnosti za uporabo podatkov, saj 
dejansko ne zahtevajo izmenjave podatkov med seboj in drugimi podjetji. Manjši operaterji 
ter mala in srednja podjetja niso zares v položaju, da bi se lahko pogajali z njimi. Zato 
poročevalka meni, da mora Evropa urediti in po potrebi uvesti obvezni dostop do podatkov, 
zlasti za tiste vrednostne verige in podatkovne ekosisteme, v katerih so manjši operaterji 
vključeni v oblikovanje naborov podatkov, nato pa nimajo dostopa do podatkov, ki so jih 
pomagali ustvariti. 

Izmenjava podatkov G2B in B2G

Poročevalka poudarja, da je tu prvi korak, da se omogoči uporaba naborov javnih podatkov. 
EU se je tega že lotila, med drugim z direktivo o odprtih podatkih. A storiti je treba še več. 
Javno zbrane podatke bi bilo treba uporabiti za skupno dobro in kot končni rezultat tudi za 
storitve v realnem času. Pogodbe o javnem naročilu morajo biti na primer oblikovane tako, da 
noben javni akter ne bi mogel postati odvisen od enega samega zasebnega akterja. Za boljšo 
uporabo naborov javnih podatkov poročevalka poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko 
izboljšali sekundarno uporabo anonimiziranih osebnih podatkov.

Ugotavlja tudi, da tako kot pri izmenjavi podatkov B2B tudi na tem področju obstajajo 
posebne okoliščine, v katerih mora biti izmenjava podatkov B2G obvezna zaradi skupnega 
dobrega.

V zvezi s skorajšnjim izvedbenim aktom o visokokakovostnih naborih podatkov poročevalka 
poziva Komisijo in države članice, naj ne ogrozijo duha direktive o odprtih podatkih in naj 
zagotovijo, da bodo registri podjetij in poslovni registri vključeni v visokokakovostne nabore 
podatkov ter da bodo sprejeti ustrezni ukrepi, da bodo ti nabori dejansko na voljo. 

G2G

EU je že začela izboljševati sodelovanje med javnimi službami držav članic, a to bo v 
prihodnosti vsekakor odvisno tudi od tega, ali bo omogočen zadosten pretok podatkov. 
Poročevalka meni, da bi si bilo treba prizadevati za vzpostavitev evropskega notranjega trga, 
na katerem se bodo storitve zagotavljale v realnem času in na katerem se bodo politike 
oblikovale na podlagi celovitih, geografsko reprezentativnih podatkov in podatkov v realnem 
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času.

2.4. Infrastruktura in kibernetska varnost

Strategija za podatke je eden od delčkov sestavljanke pri razvoju digitalne prihodnosti EU. 
Ali bo uspešna, bo odvisno tudi od stanja širšega informacijsko-komunikacijskega 
ekosistema, na primer širokopasovnega omrežja, 5G, 6G, rešitev v oblaku, interneta stvari, 
kvantnega računalništva, blokovnih verig in visokozmogljivostnega računalništva.

V zvezi s ponudniki storitev v oblaku poročevalka poziva Komisijo, naj v prihodnjem 
pravilniku za računalništvo v oblaku od ponudnikov storitev zahteva, da razkrijejo, kje 
podatke hranijo. Poročevalka meni, da ponudniki storitev v oblaku ne bi smeli imeti dostopa 
do podatkov, shranjenih na njihovih strežnikih, razen če o tem med strankama obstaja izrecen 
dogovor.

Poleg tega poudarja, da je močna kibernetska varnost pogoj za stabilno podatkovno 
gospodarstvo. Varnost in zanesljivost omrežij sta nujni za evropsko digitalno neodvisnost, in 
tu si ne moremo privoščiti biti naivni. Od vseh podatkovnih posrednikov bi tako na primer 
morali zahtevati, da zagotovijo močno kibernetsko varnost.

2.5. Izobraževanje, znanje in kompetence

Poročevalka želi opomniti, da je Evropa na svetovni ravni med vodilnimi na področju 
raziskav in zagonskih podjetij, a ima težave pri pretvarjanju teh zmogljivosti v uspešna 
podjetja. Zato Evropo poziva, naj se osredotoči na inženiring programske opreme na visoki 
ravni, saj je to ključnega pomena za ustvarjanje vrednosti v podatkovnem sektorju in 
privabljanje talentov. 

Poleg tega poziva socialne partnerje na ravni podjetij in na drugih ravneh, naj proaktivno 
preučijo potencial digitalne tehnologije, podatkov in umetne inteligence za povečanje 
produktivnosti podjetja in dobro počutje delavcev. Poleg tega pa jih poziva tudi, naj vlagajo v 
ustrezne ukrepe za izpopolnjevanje, prekvalifikacijo in vseživljenjsko učenje, da bodo delavci 
lahko prehajali na nova delovna mesta ali se prilagodili preoblikovanim delovnim mestom 
tudi znotraj podjetja. Komisija bi si morala poleg tega še naprej prizadevati za spodbujanje 
udeležbe žensk v tehnološki industriji. 

Poročevalka poziva Komisijo, naj vlaga v preoblikovanje tradicionalnih podjetij, zlasti malih 
in srednjih podjetij, da bodo skladna s podatkovno dobo. 

2.6. Mednarodni premisleki

Kar zadeva svetovne razmere, poročevalka meni, da se ne moremo kar samoumevno zanašati, 
da se bodo pri podatkovno vodenem gospodarskem razvoju upoštevali varstvo podatkov, 
spoštovanje človekovih pravic in poštena konkurenca ter druga načela. Poročevalka meni, da 
so pravila na svetovni ravni o uporabi podatkov neustrezna, in poziva EU, naj se z državami 
članicami Svetovne trgovinske organizacije, ki sodelujejo pri skupni izjavi o pobudi o 
elektronskem poslovanju in pri dvostranskih trgovinskih pogajanjih, dogovori o novih 
osnovnih pravilih za svetovno podatkovno gospodarstvo.
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Pomembno je, da lahko evropski državljani, potrošniki in podjetja ob zadostnih zaščitnih 
ukrepih prenašajo podatke v tretje države in iz njih. Le tako bo namreč mogoče izkoristiti 
resnični potencial podatkovnega gospodarstva. 

EU bi morala tesno sodelovati s podobno mislečimi tretjimi državami, da bi se – ob 
upoštevanju vrednot in interesov EU – dogovorile o novih mednarodnih standardih, ki bi 
veljali za uporabo novih tehnologij, kot je umetna inteligenca. V nasprotnem primeru bi lahko 
mednarodni digitalni trg in mednarodna interakcija ljudi po nepotrebnem postali razdrobljeni.
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV IN OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALKA 
PREJELA PRISPEVEK

Naslednji seznam je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovorna izključno 
poročevalka. Poročevalka je pri pripravi osnutka poročila prejela prispevke od naslednjih 
subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba
A new governance
Univerza v Aaltu
ACEA
Amazon
BEUC
Business Finland
CEPS
Digital Europe
EDIMA
ETLA
ETNO
Evropska komisija
združenje Eurocommerce
European Games Developer Federation (evropsko združenje proizvajalcev video iger)
FEPS Europe
Finanssiala ry
finski center za umetno inteligenco (FCAI)
Finnish Confederation of Professionals (finsko sindikalno združenje)
finski sklad za inovacije SITRA
združenje Finnish Technology Industries
nemško predsedstvo Sveta
GSMA
Huawei
IBM
italijanski državni sklad za inovacije
finsko ministrstvo za promet in komunikacije
finsko ministrstvo za finance; strokovna skupina za umetno inteligenco in digitalizacijo 
MyData Global
Nokia
Open Science Foundation (Fundacija za odprto znanost)
Open Data Institute (Inštitut za odprte podatke)
Stalno predstavništvo Finske pri EU
Reaktor
SMEUnited
švedska direkcija za promet
Univerza v Helsinkih
Univerza v Vaasi
Vodafone
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delovna skupina Evropske konfederacije sindikatov, Business Europe, SMEUnited in CEEP 
(okvirni sporazum evropskih socialnih partnerjev o digitalizaciji)
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MNENJE ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o evropski strategiji za podatke
(2020/2217(INI))

Pripravljavka mnenja: Christel Schaldemose

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 57 Poslovnika

POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja namero Komisije, da vzpostavi pristen in inovativen enotni trg za podatke, ki 
bo hrbtenica podatkovnega gospodarstva in konkurenčnosti EU, pri čemer bo 
spodbujala in ščitila evropska pravila in standarde za obdelavo podatkov ob doslednem 
spoštovanju zakonodaje EU; meni, da je zagotavljanje zaupanja v digitalne storitve in 
pametne proizvode temeljnega pomena za rast in razcvet enotnega digitalnega trga ter 
da bi to moral biti osrednji element javne politike in poslovnih modelov; poudarja, da bi 
moral enotni trg za podatke evropskim podjetjem in državljanom omogočiti razvoj in 
uporabo inovativnih ter konkurenčnih storitev in proizvodov, hkrati pa prispevati k 
doseganju ciljev EU;

2. meni, da je zagotavljanje dostopa do podatkov, brez poseganja v pravila o varstvu 
podatkov, bistveno za temeljne pravice državljanov ter inovacije in rast podjetij, zlasti 
za zagonska podjetja ter mala in srednja podjetja; zato pozdravlja ukrepe za 
odpravljanje sedanje nedostopnosti podatkov, ki jih je Komisija izpostavila v svojem 
sporočilu; poziva Komisijo, naj temeljito prouči, kako vzpostaviti model upravljanja 
podatkov, pri tem pa upošteva obstoječe modele ter njihove prednosti in tveganja; 
poudarja, da bi bilo treba pri tem ustrezno upoštevati vidike kibernetske varnosti; 
ugotavlja, da lahko decentralizirani model nudi več jamstev glede varstva zasebnosti in 
da bi, odvisno od okoliščin, lahko prišel v poštev kot model upravljanja podatkov;

3. poudarja, kako pomembno je pripraviti zakonodajne predloge za zagotovitev resnično 
enotnega trga za podatke; poudarja tudi, da bi morali ti predlogi temeljiti na 
poglobljenih ocenah učinka, med drugim tudi na primerih dobre prakse, analizah 
stroškov in koristi ter, kjer je to mogoče, primerjalnih analizah regulativnega okolja, 
tudi v tretjih državah, da se zagotovi ustrezno ciljno usmerjeno regulativno okolje za 
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notranji trg, ki bo temeljilo na dokazih, ne da bi to oviralo pravočasen začetek 
morebitnih projektov; predlaga tudi, naj Komisija razmisli o tem, da bi programi za 
izmenjavo podatkov in pobude v oblaku temeljili na rezultatih pilotnih projektov;

4. poudarja pomen usklajenega pristopa, s katerim je mogoče opredeliti, kako bodo 
določbe o izmenjavi podatkov medsebojno učinkovale z obstoječo in prihodnjo 
zakonodajo, da se zagotovi skladnost, denimo med zakonom o podatkih in zakonom o 
upravljanju podatkov ter aktom o digitalnih storitvah in aktom o digitalnih trgih;

5. meni, da je treba pri vzpostavljanju pravih skupnih evropskih podatkovnih prostorov 
najti ustrezno ravnovesje med jasnimi pravili ter omogočiti inovacije in hitro odzivanje 
na nove tehnologije; poziva Komisijo, naj odpravi razdrobljenost enotnega trga in 
neutemeljena različna pravila v državah članicah, da bi omogočila razvoj skupnih 
podatkovnih prostorov v EU;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo z enotnim trgom za podatke vzpostavljen evropski 
način za ravnanje s podatki in se bo tako povečala razpoložljivost podatkov za reševanje 
družbenih izzivov in uporabo v gospodarstvu, hkrati pa se bodo spoštovale in 
spodbujale skupne evropske vrednote, zapisane v Pogodbah, vključno s temeljnimi 
pravicami, pa tudi poštena konkurenca; poziva Komisijo, naj okrepi vlogo potrošnikov, 
pri čemer naj posebno pozornost nameni nekaterim skupinam potrošnikov, ki veljajo za 
ranljive, in jim omogoči nadzor nad njihovimi podatki, hkrati pa omogoči dejansko 
uporabnost podatkov; poziva Komisijo, naj izbere previden pristop, da bodo lahko 
potrošniki še naprej odločali o tem, kdo ima dostop do njihovih osebnih podatkov in 
pod kakšnimi pogoji; meni, da bi lahko industrijski podatki in podatki državljanov 
pomagali pri razvoju inovativnih digitalnih in trajnostnih rešitev za proizvode in 
storitve, ki bi koristile evropskim potrošnikom in podjetjem; spodbuja Komisijo, naj 
oceni, s katerimi mehanizmi in orodji bi lahko ob doslednem spoštovanju veljavne 
evropske zakonodaje omogočila in olajšala donacije podatkov s strani podjetij in 
posameznikov, kar je lahko v splošnem interesu;

7. poudarja, da je treba zagotoviti enotno opredelitev pojma podatkovni altruizem in jasna 
merila za to, kdaj je darovanje podatkov v splošnem interesu; poudarja, kako 
pomembna so jasna pravila o tem, kako te podatke darovati in uporabljati; poudarja, da 
je treba podatke, darovane v okviru podatkovnega altruizma, obdelovati za namene v 
splošnem interesu in jih ne bi smeli uporabljati izključno za poslovne namene;

8. poudarja, da je treba obravnavati morebitna vprašanja v zvezi z dostopom do podatkov 
o potrošnikih in njihovim nadzorom, zlasti za nekatere skupine potrošnikov, ki veljajo 
za ranljive, kot so mladoletniki, starejši ali invalidi; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da se dosledno spoštujejo pravice vseh potrošnikov in da imajo lahko vsi potrošniki 
enake koristi od vzpostavitve enotnega trga za podatke; poudarja, da je treba pri 
obdelavi podatkov v sklopu mešanih naborov podatkov upoštevati veljavno zakonodajo, 
vključno s smernicami Komisije o uredbi o prostem pretoku neosebnih podatkov;

9. priznava, da bi bilo koristno, če bi bili nekateri osebni podatki na voljo za raziskave in 
politično odločanje na področjih, kot so javno zdravje, zdravila, socialne storitve, 
izobraževanje ipd.; zato poziva Komisijo, naj vzpostavi jasne mehanizme za enoten 
postopek zbiranja teh podatkov v skladu z evropskimi standardi zasebnosti in veljavno 
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zakonodajo, obenem pa zagotovi spoštovanje načela najmanjšega obsega podatkov in 
zagotovi, da podatkov ne bo mogoče povezati s posameznimi osebami; 

10. poudarja, da morajo imeti pristojni organi za nadzor trga in kibernetsko varnost 
potrebna pooblastila za dostop do ustreznih podatkov, pri tem pa dosledno upoštevati 
Direktivo (EU) 2016/943 in Uredbo 2019/1020, kadar utemeljeno sumijo, da obstajajo 
potencialno nezakonite prakse, da lahko okrepijo svoje delovanje in zagotovijo zadosten 
nadzor nad varnostjo proizvodov in varstvom podatkov; poudarja, da je treba zagotoviti 
varnost in varstvo podatkov, do katerih dostopajo nadzorni organi;

11. poudarja, da je treba vzpostaviti skupne evropske podatkovne prostore, s katerimi bi 
zagotovili prosti čezmejni in medsektorski pretok neosebnih podatkov, da bi se povečal 
pretok podatkov med podjetji, univerzami, ustreznimi deležniki in javnim sektorjem; 
meni, da bi moral okvir za upravljanje skupnih evropskih podatkovnih prostorov 
temeljiti na načelih, določenih v uredbi o prostem pretoku neosebnih podatkov; v zvezi 
s tem poziva države članice, naj v celoti spoštujejo uredbo, da se po vsej EU omogoči 
shranjevanje in obdelava podatkov brez neupravičenih ovir in omejitev; poudarja, da je 
treba zagotoviti enake konkurenčne pogoje za izmenjavo podatkov med deležniki in 
oceniti, kaj pomeni ustrezna in sorazmerna raven dovoljenj za dostop do podatkov, da bi 
lahko bolje nadzirali, kdo ima dostop do določenih podatkov in za kakšen namen, pri 
tem pa predvsem upoštevati potrebe malih in srednjih podjetij, da se jim omogoči širitev 
in čezmejno delovanje na notranjem trgu; 

12. poudarja, da bi morala akt o podatkih in akt o digitalnih storitvah določati pravila za 
uporabo visokokakovostnih in zanesljivih naborov podatkov, ki so bistveni za 
oblikovanje dobro delujočih skupnih evropskih podatkovnih prostorov in pomoč 
podjetjem pri razvoju visokokakovostnih proizvodov in storitev, ki bodo koristili 
notranjemu trgu; priznava, da bi morala imeti zasebna podjetja možnost izbrati odprt 
podatkovni in sodelovalni modeli, kot so odprte tehnologije, na primer odprtokodna in 
odprta programska oprema, in sicer brez poseganja v veljavno zakonodajo, vključno z 
Direktivo (EU) 2019/790 o avtorskih in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu; 
poziva Komisijo, naj na podlagi tehničnih in pravnih okvirov razvije podatkovne 
prostore, da bodo podatki varni in da bo zagotovljen nadzor nad tem, kdo dostopa do 
podatkov in za kakšen namen; 

13. meni, da bi bilo treba spodbujati prostovoljno izmenjavo podatkov med podjetji (B2B) 
ter med podjetji in državnimi organi (B2G) ter za sodelovanje v podatkovnih prostorih, 
predvideli pa bi lahko tudi obvezen dostop do ustreznih podatkov ter s tem preprečili 
nedelovanje trga; poudarja, da bi se morala z izmenjavo podatkov povečati 
konkurenčnost, in spodbuja Komisijo, naj zagotovi enake konkurenčne pogoje na 
enotnem trgu za podatke; poudarja, da bi bilo treba z aktom o digitalnih trgih uvesti 
nova orodja in določiti merila za opredelitev vratarjev ter vključiti določbe, s katerimi bi 
tem gospodarskim subjektom preprečili ustvarjanje tržnih ovir, tudi na področju 
izmenjave podatkov z ustreznimi deležniki; poziva Komisijo, naj v okviru 
podatkovnega gospodarstva še posebej upošteva vprašanje zaupnosti in varovanja 
poslovnih skrivnosti;

14. opozarja, kako pomembni sta varnost in varstvo podatkov kot bistvena elementa za 
pobude o izmenjavi podatkov in skupne prihodnje podatkovne prostore EU; poudarja, 
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da morajo podjetja dosledno spoštovati splošno uredbo o varstvu podatkov; pozdravlja 
namero Komisije, da začne odpravljati obstoječe omejitve prenosljivosti podatkov; 
opozarja, da je treba zagotoviti pravila o zasebnosti v elektronskih komunikacijah, ki 
bodo kos izzivom prihodnosti; v zvezi s tem poudarja pomen tekočih pogajanj o uredbi 
o zasebnosti in elektronskih komunikacijah;

15. poudarja, da je v interesu družbe, da se spodbuja boljši dostop do podatkov javnega 
sektorja na način, ki krepi uporabnost v vsej EU; poziva države članice, naj dosledno 
izvajajo direktivo o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja 
(direktiva o odprtih podatkih), Komisijo in države članice pa, naj spodbujajo čim bolj 
obsežno ponovno uporabo razpoložljivih podatkov; poudarja, da je treba vsem 
ustreznim institucionalnim in družbenim akterjem ter gospodarskim subjektom, zlasti 
malim in srednjim ter zagonskim podjetjem, zagotoviti enostaven dostop do podatkov in 
po potrebi javnih naročil, z izjemami, opredeljenimi v zakonodaji EU ali nacionalni 
zakonodaji, tako da se odpravijo neupravičene ovire in spodbuja uporaba sodobnih 
spletnih storitev in storitev, ki temeljijo na vmesnikih za aplikacijsko programiranje, za 
prikladen in hiter priklic razpoložljivih podatkov, brskanje po njih in njihovo obdelavo; 

16. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo kulturo izmenjave podatkov, naj 
bodo zgled drugim in izmenjujejo svoje podatke v prepoznavnem, uporabniku 
prijaznem, preglednem in preprosto avtomatiziranem postopku; poudarja pobude, kot je 
Nordic Smart Government (pametna nordijska vlada), s katero se želi malim in srednjim 
podjetjem omogočiti prostovoljno samodejno izmenjavo podatkov v realnem času prek 
decentraliziranega digitalnega ekosistema; poziva Komisijo, naj prouči, kako v skladu z 
veljavno zakonodajo, ki se uporablja v EU, zagotoviti, da bodo javno financirani 
podatki koristili potrošnikom, malim in srednjim podjetjem ter podjetjem, ki 
izpolnjujejo svoje obveznosti; vztraja, da mora biti vsak subjekt, ki deluje v EU in 
uporablja evropske podatkovne prostore, upoštevati zakonodajo EU;

17. poziva Komisijo, naj upošteva priporočila iz poročila strokovne skupine1 in izvede 
študije o makroekonomskih in socialnih koristih izmenjave podatkov med podjetji in 
javnimi organi (B2G) v javnem interesu; v zvezi s tem poziva, da se določijo jasna 
pravila za izmenjavo podatkov med javnimi organi in podjetji (G2B) ter med podjetji in 
javnimi organi (B2G) in da so morebitne pristojbine v zvezi s stroški obdelave prošenj 
za ponovno uporabo podatkov, sorazmerne in nediskriminatorne; poleg tega poziva 
Komisijo, naj zagotovi izvajanje ustrezne ravni varnosti in zasebnosti v javnem sektorju 
za shranjevanje podatkov, dostop do njih in njihovo obdelavo, da se poveča zaupanje 
med podjetji ali organizacijami civilne družbe in javnim sektorjem; 

18. pozdravlja mednarodni pristop Komisije, da se s prizadevanji za skupne standarde in 
krepitvijo izmenjave podatkov med zaupanja vrednimi državami zmanjša razdrobljenost 
svetovnih digitalnih trgov; poudarja, da bi morala imeti evropska podjetja možnost 
delovati po vsem svetu, pri čemer morata biti zagotovljena zaupanje in pravna varnost, 
ter da bi bilo treba pri prenosu podatkov v tretje države spoštovati Listino o temeljnih 

1 Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest (Na poti k 
evropski strategiji za izmenjavo podatkov med podjetji in državnimi upravami v javnem interesu), končno 
poročilo, ki ga je pripravila strokovna skupina na visoki ravni za souporabo podatkov med podjetji in državnimi 
upravami, 2020.



RR\1225822SL.docx 37/85 PE657.163v04-00

SL

pravicah in ustrezno zakonodajo Unije;

19. meni, da bi bilo treba oceniti okoljski vpliv izmenjave podatkov in potrebne 
infrastrukture, da bi zagotovili skladnost evropske strategije za podatke z zelenim 
dogovorom; v zvezi s tem poudarja, da bo ključno omogočanje izmenjave bistvenih in 
ustrezno opredeljenih naborov podatkov in dostop do njih; priporoča, da se opredelijo 
bistveni nabori podatkov za prehod na bolj trajnosten enotni trg in oceni, ali bi lahko v 
ta namen uporabili pričakovani izvedbeni akt o naborih podatkov velike vrednosti v 
okviru direktive o odprtih podatkih; 

20. podpira napoved o skupnem evropskem podatkovnem prostoru za pametne krožne 
aplikacije in prizadevanja Komisije za razvoj digitalnega „potnega lista za blago“;  
vztraja, da je treba v tesnem sodelovanju z vsemi ustreznimi deležniki, zlasti industrijo, 
nacionalnimi javnimi organi in civilno družbo, razvijati umetno inteligenco, robotiko ter 
orodja za avtomatizirano sprejemanje odločitev in za strojno učenje, saj so lahko ta 
orodja ključna za doseganje bolj trajnostnega enotnega trga in zmanjšanje sedanjega 
ogljičnega odtisa digitalnega sektorja;

21. pozdravlja vzpostavitev evropske zveze oblakov in evropske mreže infrastruktur v 
oblaku ter obenem poudarja, da je treba vlagati v pomnilniške zmogljivosti evropskih 
podjetij; poudarja, da je treba nujno izboljšati dostop do evropskih storitev v oblaku in s 
kodeksi ravnanja, certificiranjem in standardi v pravilniku za računalništvo v oblaku 
obravnavati vprašanja interoperabilnosti, ki bistveno ovirajo učinkovito izmenjavo 
podatkov; v zvezi s tem spodbuja Komisijo, naj razvije skladen pravilnik za 
računalništvo v oblaku, ki bo upošteval delo delovne skupine o zamenjavi ponudnikov 
storitev v oblaku in prenosu podatkov (SWIPO); 

22. meni, da je sorazmernost vodilno načelo pri zahtevah glede kakovosti podatkov in 
interoperabilnosti; poziva Komisijo, naj premisli o promoviranju obstoječih standardov, 
da bi obvladala tehnične izzive, preprečila učinke vezave in nepotrebne transakcijske 
stroške, kar bi uporabnikom omogočilo, da svoje podatke prek standardiziranih 
vmesnikov nemoteno preselijo k drugim ponudnikom storitev, kadar obstajajo 
primerljive in združljive storitve v oblaku, in zagotovi visokokakovostne standarde za 
sektorje in podatkovne prostore, ki so zelo pomembni za bistvene družbene izzive; 
opozarja, da morajo imeti evropska podjetja in potrošniki še naprej možnost, da izberejo 
neevropske ponudnike storitev v oblaku, razen v upravičenih razlogih, denimo v 
primeru tveganj za nacionalno varnost;

23. poudarja pomen razvoja evropskega ekosistema v oblaku za zagotavljanje varnih 
skupnih evropskih podatkovnih prostorov, ki bodo temeljili na zaupanja vredni in varni 
infrastrukturi z močnimi načeli in orodji na področju kibernetske varnosti; opozarja, da 
večja povezljivost ustvarja večje kibernetske grožnje; v zvezi s tem pozdravlja 
pričakovani ponovni pregled direktive o varnosti omrežij in informacijskih sistemov; 

24. poziva k stroškovno učinkoviti infrastrukturi v oblaku na ravni Unije, ki bo upoštevala 
potrebe uporabnikov; poziva Komisijo, naj prouči uvedbo novega infrastrukturnega 
projekta za enotni evropski trg, s katerimi bi po vsej EU zagotovili enako raven dostopa 
do enotnega trga za podatke;

25. opozarja, da se podjetja, zlasti mala in srednja ter zagonska podjetja, pri dostopu do 
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podatkov in njihovi izmenjavi srečujejo z ovirami; predlaga pripravo tehničnega in 
pravnega okvira za varno prakso na področju izmenjave podatkov; meni, da je akt o 
digitalnih trgih pogoj za povečanje prenosljivosti podatkov pod poštenimi pogoji; prav 
tako poziva Komisijo, naj oceni, kako bi lahko pričakovani ponovni pregled direktive o 
bazah podatkov pripomogla k izboljšanju dostopa do podatkov, hkrati pa zagotovila 
polno uporabo pravic intelektualne lastnine;

26. spodbuja Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z evropskimi organizacijami za 
standardizacijo oblikuje učinkovite standarde; meni, da bi se lahko z uporabo 
dogovorov z delavnic Evropskega odbora za standardizacijo na posebnih področjih, kot 
so storitve v oblaku, povečala učinkovitosti pri oblikovanju usklajenih standardov; 
poziva Komisijo, naj čim prej začne razvijati standarde;

27. poudarja, da bi morala Komisija pri opredelitvi standardov za izmenjavo podatkov med 
sektorji nameniti posebno pozornost standardom, ki veljajo znotraj sektorja, da bi 
zagotovila skladne standarde za medsektorsko izmenjavo podatkov in preprečila, da bi 
bili nekateri sektorji v boljšem položaju na račun drugih;

28. poziva Komisijo, naj oceni, ali so v okviru veljavne zakonodaje potrebne smernice o 
postopkih javnega naročanja in programih financiranja Unije, ki bi vključevale zahteve 
glede dostopa do odprtih podatkov, interoperabilnosti in prenosljivosti, če je to potrebno 
in ustrezno; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj oceni, ali je potrebna evropska zaveza 
glede interoperabilnosti;

29. meni, da sta razpoložljivost in visoka kakovost podatkov ključna za razvoj učinkovitih, 
pravilno delujočih in nepristranskih sistemov umetne inteligence; opozarja, da lahko 
vnos surovih podatkov v sisteme umetne inteligence povzroči podvajanje družbene ali 
gospodarske pristranskost, diskriminacije in neenakosti pri zagotavljanju digitalnih 
storitev za potrošnike in podjetja; 

30. poudarja, da je najučinkovitejši način za zmanjšanje pristranskosti sistemov, ki temeljijo 
na podatkih, zagotavljanje, da so za učenje sistemov umetne inteligence na voljo 
visokokakovostni nabori podatkov;  ugotavlja, da razvijalci umetne inteligence in 
strojnega učenja pri izbiri učnih podatkov uporabljajo javno dostopne podatke ali 
podatke z brezplačno licenco; poziva Komisijo, naj zagotovi dostop do 
visokokakovostnih podatkov, da bi zagotovila učinkovit razvoj sistemov umetne 
inteligence ob doslednem spoštovanju veljavne zakonodaje; 

31. je seznanjen z vzponom paradigme računalništva na robu, zlasti ob upoštevanju 
uvajanja omrežij 5G in nadaljnjih poslovnih modelov, ter poudarja, da je treba poiskati 
tehnične in pravne rešitve za učinkovit dostop do podatkov na robu; poudarja, da je 
treba nujno obravnavati nastajajoče izzive v zvezi s kibernetsko varnostjo in 
interoperabilnostjo podatkov, ki so posledica brezprimerne razširjenosti in 
razdrobljenosti računalništva na robu, vključno z izzivi na področju strojnega 
preverjanja pristnosti, izvora podatkov, zasebnosti in zanesljivosti podatkov;

32. je seznanjen z možnostmi za povečanje količine podatkov iz samovozečih vozil in s 
potencialom za inovacije, ki jih prinašajo za industrijo in gospodarstvo, pa tudi z njimi 
povezanimi nevarnostmi; zato poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni 
primerom, v katerih se podatki soustvarijo, kar lahko otežuje identifikacijo podatkov in 
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varstvo podatkov; poziva jo tudi, naj oceni, ali so v zvezi s tem potrebni nadaljnji 
zakonodajni ukrepi. 
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27.1.2021

MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o evropski strategiji za podatke
(2020/2217(INI))

Pripravljavec mnenja: Roman Haider

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. februarja 2020 z naslovom Evropska 
strategija za podatke (COM(2020)0066),

– ob upoštevanju Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 
2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za 
vmesnike do drugih vrst prevoza1 (direktiva o inteligentnih prometnih sistemih) in 
njenih delegiranih aktov,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja2,

– ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 
2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti3,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični 
specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in 
signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji4;

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2018 o evropski strategiji za 
kooperativne inteligentne prometne sisteme5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2019 o avtonomni vožnji v 

1 UL L 207, 6.8.2010, str. 1.
2 UL L 348, 20.12.2013, str. 1.
3 UL L 191, 18.7.2008, str. 1.
4 UL L 158, 27.5.2016, str. 1.
5 UL C 162, 10.5.2019, str. 2.
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evropskem prometu6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru7,

– ob upoštevanju stališča Evropskega parlamenta, sprejetega 8. oktobra 2020, o predlogu 
o evropskih podnebnih pravilih8,

A. ker bi morala skupna evropska podatkovna strategija koristiti evropskemu prometnemu 
in turističnemu sektorju ter prispevati k prehodu na varen, trajnosten in učinkovit 
prometni sistem, obenem pa tudi zagotoviti zadostno interoperabilnost z drugimi 
sektorji, predvsem s spodbujanjem razvoja tehnologij, ki temeljijo na umetni 
inteligenci; ker bi bilo treba na trgu ustvariti in spodbujati poštene pogoje za evropsko 
gospodarstvo in podjetja, zlasti za mikro-, mala in srednja podjetja, ter zagotoviti 
pošteno konkurenco med posameznimi udeleženci in vsemi načini prevoza;

B. ker bi morala evropska strategija za podatke prispevati k usklajevanju prometnega 
sektorja EU z evropskim zelenim dogovorom in k doseganju podnebnih ciljev EU; ker 
bi morala olajšati prehod na trajnostno, brezemisijsko in brezhibno multimodalno 
enotno evropsko prometno območje;

C. ker mala in srednja podjetja, ki delujejo v prometnem in turističnem sektorju, niso 
deležna vseh koristi od podatkov, ki jih ustvarjajo; ker številna mala in srednja podjetja 
ne poznajo vrednosti svojih podatkov, nimajo orodij za njihovo obdelavo in niso dovolj 
pripravljena za delovanje v digitalnem gospodarstvu;

D. ker bi morali načela zasebnosti in zagotavljanja pravic potrošnikov in potnikov ohraniti 
v jedru vseh evropskih prometnih zakonodajnih ukrepov, tudi in zlasti ko gre za 
digitalizacijo;

E. ker bi moralo izvajanje evropske strategije za podatke težiti k izboljšanju evropske 
digitalne konkurenčnosti, doseganju varnosti v prometu, interoperabilnosti, 
kompatibilnosti, kontinuiteti, varni rabi podatkov, dekarbonizaciji prometa in 
zmanjšanju vpliva prometa na okolje, multimodalnosti prometa in nadaljnjemu razvoju 
digitalizacije, zlasti elektronskih dokumentov, da bi zmanjšali upravno breme in stroške 
za podjetja in državljane, hkrati pa bi moralo ustvarjati kakovostne zaposlitve;

F. ker je izmenjava podatkov v prometnem sektorju namenjena izboljšanju upravljanja 
prometa, s tem pa tudi varnosti, trajnosti, minimizaciji podatkov ter učinkovitosti 
potniškega in tovornega prometa; ker se je treba nujno osredotočiti na občutljiva 
vprašanja, kot so varstvo podatkov, zasebnost, pravice potrošnikov ter varnost 
občutljivih in osebnih podatkov;

G. ker bo evropsko podatkovno območje v prometnem sektorju uspešno le, če bo EU 
uspelo dovolj vlagati v tehnologije in infrastrukturo, kar bo okrepilo tehnološko 

6 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0005.
7 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
8 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0253.
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neodvisnost Evrope na področju podatkovnega gospodarstva;

H. ker je Unija že začela sprejemati ukrepe, da bi uredila uporabo in hrambo podatkov v 
prometu, med drugim z Uredbo (EU) 2020/1056 o elektronskih informacijah o prevozu 
blaga9, Direktivo (EU) 2019/1936 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture10, Uredbo 
(EU) 2019/1239 o vzpostavitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski 
sektor11 ter s predlogom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 
(EU) 2015/757, da bi se ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi 
goriva ladij (COM(2019)0038);

I. ker bi morala evropska strategija za varstvo podatkov krepiti varnost, trajnost in 
učinkovitost evropskega prometa; ker bi morali biti podatki na voljo v skladu z načelom 
„odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je potrebno“; ker bi morali pri zbiranju, 
izmenjavi in uporabi podatkov spoštovati temeljne pravice EU in zagotavljati varstvo 
osebnih podatkov, zlasti v zvezi z omejitvijo namena in izključitvijo njihove uporabe v 
sektorjih, kot je oglaševanje, ter z zagotavljanjem varstva občutljivih podatkov in 
najvišjih standardov glede kibernetske varnosti;

1. z zadovoljstvom pozdravlja predlog Komisije o oblikovanju evropskega podatkovnega 
območja, vključno s skupnim evropskim podatkovnim prostorom za mobilnost; 
priznava njegov ogromen gospodarski potencial; poudarja, da bi moral tak podatkovni 
prostor koristiti trajnosti evropskega prometa, obenem pa zagotavljati prednosti 
evropskim državljanom, potrošnikom, zdravstvenim delavcem, raziskovalcem in 
podjetjem, in sicer tistim, ki podatke ustvarjajo, ter tistim, ki jih zbirajo in obdelujejo, 
ob upoštevanju njihove konkurenčnosti, poslovnih modelov in poslovnih skrivnosti ter 
preprečevanju nepooblaščenega dostopa do občutljivih podatkov ter zagotavljanju 
kibernetske varnosti in popolne skladnosti z zakonodajo EU o zasebnosti in varstvu 
podatkov;

2. določa ambicijo, da bo EU postala vodilna v svetu na področju digitalnih inovacij, 
digitalizacije podjetij in pametne uporabe podatkov na področju prometa, mobilnosti in 
turizma;

3. poudarja, da mora prihodnja zakonodaja olajšati tehnološki razvoj, inovacije in 
prenosljivost podatkov, ne pa jih ovirati, povečati vlogo potrošnikov in potnikov ter 
ozaveščati o njihovih pravicah in digitalnih odgovornostih, da bodo postali polnopravni 
udeleženci v podatkovnem prostoru za mobilnost;

4. poudarja, da bi bil ta evropski podatkovni prostor zelo zanimiv za evropski prometni in 
logistični sektor, saj bi lahko močno izboljšali učinkovitost organizacije in upravljanja 
tokov tovornega in potniškega prometa, pa tudi bolje in učinkoviteje uporabljali 
infrastrukturo in sredstva po vsem omrežju TEN-T;

5. poudarja tudi, da bo ta evropski podatkovni prostor zagotovil boljšo prepoznavnost 

9 Uredba (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o elektronskih informacijah o 
prevozu blaga, UL L 249, 31.7.2020, str. 33.
10 Direktiva (EU) 2019/1936 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Direktive 
2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture, UL L 305, 26.11.2019, str. 1.
11 Uredba (EU) 2019/1239 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vzpostavitvi evropskega 
okolja enotnega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU, UL L 198, 25.7.2019, str. 64.



RR\1225822SL.docx 45/85 PE657.163v04-00

SL

dobavne verige, upravljanje prometnih in tovornih tokov v realnem času ter 
interoperabilnost in multimodalnost, hkrati pa bo zmanjšal upravno breme v omrežju 
TEN-T, zlasti za čezmejne odseke;

6. spodbuja Komisijo, naj omogoči delovanje prostovoljnih sistemov za izmenjavo 
podatkov; poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi podjetja spodbudili k 
izmenjavi ustreznih podatkov, po možnosti prek sistema, ki temelji na nagradah, da bi 
zbrali ogromne nize podatkov o prometu in jih enakovredno dali na voljo podjetjem EU, 
predvsem podjetjem, ki zaradi pomanjkanja sredstev ne morejo zbrati, shranjevati in 
uporabljati lastnih podatkov, da bodo lahko dostopala do podatkov, ki jih potrebujejo, in 
tako izkoristila prednosti tehnološkega napredka; poudarja, da morajo pogodbe določati 
jasne obveznosti in odgovornosti za združevalce podatkov, ko gre za dostop do, hrambo 
in obdelavo podatkov, da bi omejili zlorabo tovrstnih podatkov;

7. poudarja, da je treba preprečiti, da bi v zvezi z javno zbranimi podatki prišlo do 
vezanosti na enega samega ponudnika storitev ali do tehnološke vezanosti; poudarja, da 
morajo programi javnega financiranja in javno naročanje ustrezno okrepiti zmogljivosti 
javnih organov držav članic za shranjevanje in obdelavo podatkov, kar bo dodatno 
olajšalo izmenjavo podatkov med podjetji, med podjetji in državnimi organi ter med 
državnimi organi in podjetji;

8. ugotavlja, da si je manjše število digitalnih platform iz tretjih držav zagotovilo močan 
položaj na trgu EU in da so te platforme uspele zbrati velike količine podatkov, ko so 
delovale z malo formalnega in strukturiranega vladnega nadzora v mozaiku zakonov o 
zasebnosti in ob samoregulaciji industrije v državi izvora; v zvezi s tem ugotavlja, da 
mora biti evropska zakonodaja oblikovana tako, da bo omogočala nastajanje in rast 
digitalnih platform v EU, in da se bo s tem zmanjšala odvisnost od tujih platform in 
povečala evropska konkurenčnost; meni, da je v primerih, kjer obstajajo ustrezno 
opredeljena sistemska tržna neravnovesja, in v primeru prevladujočega javnega interesa 
bistvenega pomena, da EU uvede obvezno izmenjavo in zagotavljanje dostopa do 
podatkov med podjetji ter med podjetji in državnimi organi ob popolnem spoštovanju 
pravic intelektualne lastnine Unije in zakonodaje o poslovnih skrivnostih, da bi 
zagotovila enake konkurenčne pogoje za izboljšanje položaja evropskih podjetij ter 
malih in srednjih podjetij v prometu, hkrati pa zavarovala pravice državljanov glede 
zasebnosti; poziva k pravilnemu izvajanju direktive o odprtem prostoru12, ki uvaja nova 
pravila glede izmenjave podatkov med javnimi podjetji v prometu;

9. poudarja, da je treba v zvezi s podatki, pridobljenimi v prometnem sektorju, razjasniti 
lastništvo in pravice do uporabe, da bi javnim in zasebnim akterjem zagotovili svobodo 
izmenjave in obdelave neosebnih in anonimiziranih podatkov; poudarja, da so potrebni 
zakonodajni ukrepi za odpravo ovir za izmenjavo in ponovno uporabo podatkov;

10. je seznanjen s smernicami Evropskega odbora za varstvo podatkov13 glede obdelave 
osebnih podatkov za povezana vozila, ki opozarjajo na potrebo po obravnavanju 

12 Direktiva (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o odprtih podatkih in 
ponovni uporabi informacij javnega sektorja, UL L 172, 26.6.2019, str. 56.
13 Evropski odbor za varstvo podatkov - Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of 
connected vehicles and mobility related applications (Smernice 1/2020 za obdelavo osebnih podatkov v okviru 
povezanih vozil in aplikacij, povezanih z mobilnostjo).
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razlikovanja med osebnimi in neosebnimi podatki v tovrstnih vozilih in spoštovanju 
pravila iz člena 5(3) direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, da je za 
dostop do podatkov, njihovo hrambo in obdelavo na terminalski opremi potrebna 
predhodna odobritev posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; poudarja, da 
je pomembno pravno razlikovati med osebnimi in neosebnimi podatki, da bi zagotovili 
pravno varnost; poziva Komisijo, naj izda posebne smernice o tem, kako naj se pravila 
iz Uredbe 2016/679 uporabljajo za mešane podatkovne nize v prometnem sektorju, da 
se zagotovi polno spoštovanje zasebnosti podatkov;

11. poudarja, da evropski prometni sektor, vključno z njegovo logistično vrednostno verigo 
EU, in turistični sektor skupaj ustvarita veliko količino strateško in gospodarsko 
pomembnih podatkov; poudarja, da bi nadaljnja digitalizacija teh sektorjev, in sicer z 
oblikovanjem dodatnih poslovnih modelov in novih možnosti zaposlitve, okrepila rast, 
konkurenčnost in blaginjo evropskega prometnega in turističnega sektorja; poudarja, da 
bi moral biti namen zbiranja, izmenjave in uporabe podatkov povečati varnost in 
učinkovitost v prometu in zmanjšati emisije ter da je treba spodbujati izmenjavo 
podatkov, ki mora upoštevati ustrezne ukrepe za zagotavljanje zasebnosti in varnosti;

12. poudarja, da javni in zasebni sektor ter digitalne platforme ustvarjajo veliko količino 
neobdelanih podatkov, torej podatkov, ki niso bili obdelani za uporabo, in neosebnih 
podatkov, ki bi lahko služili javnemu dobremu v prometnem sektorju in zunaj njega; 
poziva Komisijo, naj spodbudi objavo takšnih podatkov v obliki odprtih podatkov in naj 
razvije model sodelovanja med deležniki;

13. priznava koristi izmenjave podatkov za varnost v prometu ter trajnostno in učinkovito 
upravljanje prometa; vendar poudarja, kako pomembno je sprejemanje močnih in 
uspešnih ukrepov za varstvo osebnih podatkov in kibernetsko varnost, da bi preprečili 
zlorabe pri obdelavi in izmenjavi podatkov;

14. poudarja, da ustrezna uporaba tehnologije umetne inteligence lahko prinese velike 
priložnosti za doseganje interoperabilne, učinkovite, varne mobilnosti brez emisij, 
predvsem kar zadeva varnost potnikov, upravljanje prometa, zniževanje emisij in 
zmanjšanje sektorskih stroškov;

15. ugotavlja, da sedanji razvoj umetne inteligence, kot so avtonomna vožnja, povezana 
vozila in tehnologije za prepoznavanje uporabnika v potovalnem sektorju, prinaša večja 
tveganja, ki jih je treba učinkovito obravnavati in obvladovati, da bi preprečili negativne 
posledice za evropske potnike in potrošnike; v zvezi s tem poudarja morebitna tveganja 
in možnosti za kršitev pravic do zasebnosti v okviru uporabe biometrične tehnologije; 
poudarja, da mora biti uporaba javnih in zasebnih vozil ter prometne infrastrukture 
skupaj s turističnimi storitvami za državljane še naprej mogoča brez obveznega 
biometričnega prepoznavanja, z izjemo primerov, ko je tehnologija biometričnega 
prepoznavanja potrebna iz prevladujočih razlogov javnega interesa, ki so jasno 
opredeljeni v zakonodaji EU ali držav članic;

16. poudarja, da ima človeški dejavnik ključno vlogo, in poudarja, kako pomembno je 
zagotoviti, da umetna inteligenca, robotika in z njima povezane tehnologije ostanejo 
osredotočene na človeka, izboljšujejo dobrobit in varnost ljudi ter blaginjo družbe in 
okolja ob zmanjševanju tveganj, ki so lahko prisotna v avtomatiziranih procesih; poziva 
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Komisijo, naj v prihodnji pobudi o umetni inteligenci in njeni uporabi razmisli o 
specifičnih potrebah prometnega in turističnega sektorja in njunih različnih oblikah;

17. poudarja, da je konkurenčni dostop do podatkov izjemno pomemben za razvoj umetne 
inteligence, še posebej in vedno bolj tudi v prometu in turizmu, ter da lahko koristi 
tehnologije umetne inteligence izkoristimo le, če so raziskovalcem in podjetjem v EU 
na voljo velike količine visokokakovostnih podatkovnih nizov brez pretiranih 
regulativnih bremen, predvsem kadar aplikacija umetne inteligence, za katero se 
uporabljajo podatki, ne predstavlja velikega tveganja;

18. poudarja, da bo brez sektorske strategije za podatke o prometu, in sicer, kako 
obdelovati, shranjevati in povečati kakovost podatkov, EU zaostala pri uvajanju 
tehnologije umetne inteligence v celotnem sektorju in s tem izgubila konkurenčnost;

19. poudarja, da je potrebno regulativno razločevanje med umetno inteligenco z visokim in 
nizkim tveganjem, in sicer glede na način uporabe podatkov; ta ločitev se ne sme izvesti 
na sektorski podlagi, da ne bi bil morebiti oviran tehnološki razvoj v celotnem sektorju, 
ampak na podlagi načina uporabe, da se zagotovi natančnost regulativnega obsega in 
preprečijo nepotrebne upravne obremenitve;

20. opozarja na oprijemljivo pravno negotovost, s katero se soočajo podjetja in raziskovalci 
pri uporabi osebnih podatkov, in na škodljiv učinek, ki ga to ima na inovacije; poziva 
Komisijo, naj predstavi smernice za predodobrene postopke za uporabo podatkov ter za 
pseudonimizacijo in anonimizacijo, da bi povečali pravno varnost za deležnike, ki so 
odvisni od uporabe podatkov v prometu in turizmu; vztraja, da bi morale nacionalne 
agencije te smernice EU upoštevati pri izvajanju vladnih pooblastil kot način za 
zagotavljanje regulativne skladnosti in nemotenih podatkovnih tokov med državami 
članicami;

21. poudarja, da sta pravna varnost in pravična možnost pregleda nad oblikovanjem in 
razumevanja podatkovnih pravil ključna za aktiviranje inovativnega potenciala 
evropskih podjetij in raziskovalcev;

22. poudarja, da odsotnost interoperabilnosti in enotnih standardov močno ovira izmenjavo 
in združevanje podatkov o prometu in mobilnosti iz različnih virov; poudarja, da hitri 
razvoj sodobnih digitalnih rešitev v prometu in turizmu, kot so avtonomna vozila in 
inteligentni prometni sistemi, ni mogoč brez vzpostavitve skupnih, enotnih in 
strukturiranih podatkovnih formatov na evropski ravni, ki bodo strojno berljivi in bi 
morali temeljiti na odprtih standardih zapisovanja; opozarja, da ima pri tem pomembno 
vlogo evropska platforma več deležnikov o standardizaciji informacijsko-
komunikacijske tehnologije; poziva Komisijo, naj zagotovi razvoj skupnih standardov 
za podatke v prometnem sektorju, da bi optimizirala interoperabilnost, združljivost in 
kontinuiteto podatkov v prometnem sistemu;

23. ugotavlja, da je uspeh podatkovne strategije EU, predvsem za promet, odvisen od dobre 
industrijske politike, z javnimi in zasebnimi naložbami v novo podatkovno 
infrastrukturo in podatkovno gospodarstvo, s katerimi bi zgradili odporno mrežo EU, ki 
bi spodbujala hitro porabo in souporabo podatkov, okrepili interoperabilnost v korist 
vseh deležnikov, obenem pa dosegli vodilni položaj Evrope na digitalnem področju;
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24. pozdravlja predlog iz evropske podatkovne strategije o združljivosti vmesnikov za 
aplikacijsko programiranje in oblik zapisa podatkov, saj interoperabilnost formatov prav 
tako zagotavlja pošteno konkurenco in enake konkurenčne pogoje;

25. poudarja osrednjo vlogo prometa pri zagotavljanju nemotenih dejavnosti drugih 
sektorjev, kot so zdravstvo, prehrana in proizvodnja; zato poudarja, da je treba 
oblikovati sinergije med različnimi podatkovnimi prostori, ki jih namerava oblikovati 
Komisija, da bi odpravili ozka grla, spodbudili produktivnost ter omogočili prost pretok 
blaga in ljudi; poziva k boljšemu usklajevanju med državami članicami, da bi omogočili 
čezmejni pretok podatkov med sektorji, prek dialoga med vlado in deležniki ter z 
namenom oblikovanja skupnega načina zbiranja podatkov na podlagi načela FAIR, tj. 
findability (podatke je mogoče najti), accessibility (do njih je mogoče dostopati), 
interoperability (so interoperabilni) in reusability (jih je mogoče vnovič uporabiti);

26. poziva Komisijo, naj spodbuja globalni satelitski navigacijski sistem za prevoz težkega 
blaga kot učinkovito orodje za spremljanje tovornjakov in zagotavljanje sledljivosti 
blaga v realnem času; poudarja, da bi to pomenilo nižje stroške zdravljenja in 
hospitalizacije zaradi prometnih nesreč ter boljše zagotavljanje prometne varnosti, 
obenem pa bi s tem omogočili obdelavo podatkov v realnem času (kot so podatki o 
razpoložljivih parkiriščih); poudarja, da bi globalni satelitski navigacijski sistem 
pomagal organom kazenskega pregona pri preprečevanju nezakonitih operacij;

27. ugotavlja, da se evropska podjetja, ki poslujejo v nekaterih tretjih državah vse pogosteje 
srečujejo z neupravičenimi ovirami in digitalnimi omejitvami; pozdravlja zavezo 
Komisije, da bo te nepravične ovire za mednarodni pretok podatkov obravnavala v 
dvostranskih razpravah in mednarodnih forumih, tudi v okviru STO;

28. poziva Komisijo, naj preuči možnosti za lažji pretok podatkov s strateško pomembnimi 
tretjimi državami ob polnem spoštovanju pravnega reda EU o varstvu podatkov; 
ugotavlja, da bi se zato morali, kjer je to ustrezno, izogibati zahtevi za lokalizacijo 
podatkov, da morajo podatke urejati prostotrgovinski sporazumi EU, prav tako pa je 
treba pospešiti prizadevanja za sprejem sklepov o ustreznosti s tretjimi državami;

29. poudarja, da se lahko z izmenjavo podatkov izboljša učinkovitost upravljanja prometa 
in varnost v vseh načinih prevoza; poudarja potencialne koristi souporabe podatkov, kot 
so na primer navigacija za izogibanje prometu v realnem času in obvestila za zamude v 
javnem prometu v realnem času, za prihranek pri delovnem času, večjo učinkovitost in 
izogibanje zastojem; vendar poudarja, da je pomembno sprejeti odločne in učinkovite 
ukrepe za zagotavljanje kibernetske varnosti, s čimer bi preprečili zlorabe pri obdelavi 
in izmenjavi podatkov ter izoblikovali skupno podlago za reševanje posameznih 
tehničnih in pravnih vprašanj, predvsem na čezmejnih področjih;

30. poudarja, da zasebni prevozniki, ki delujejo v prometnem sektorju, ustvarjajo veliko 
količino podatkov, pridobljenih z zagotavljanjem storitev splošnega pomena ali pri 
izvajanju nalog, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, na primer v okviru javnega 
prevoza; poudarja, da bi morali biti ti podatki zaradi svojega pomena in dragocenosti za 
družbo na voljo za ponovno uporabo za splošno dobro, hkrati pa bi bilo treba zagotoviti 
visoko raven varstva osebnih podatkov; poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno uporabo 
in varstvo osebnih podatkov, zbranih iz prometnih in turističnih aplikacij in storitev, kar 
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vključuje sledljivost uporabnikov, potnikov in potrošnikov, ki uporabljajo te aplikacije;

31. je seznanjen z delom Agencije EU za varnost omrežij in informacij (ENISA) na 
področju varovanja kritične prometne infrastrukture; poudarja ogromen potencial 
interneta stvari za promet, saj lahko zagotovi boljšo operativno uspešnost, večjo varnost 
in učinkovite storitve v resničnem času; poudarja, da bodo tehnologije naslednje 
generacije v prometu shranjevale podatke blizu mesta, kjer se ustvarijo (podatki na 
robu), kar bo povečalo kibernetska tveganja; poziva k usklajenemu pristopu EU k 
vzpostavljanju skupnih protokolov za varen dostop, shranjevanje in obdelavo podatkov 
v prometnem sektorju;

32. poudarja, da bi souporaba podatkov v evropskem prometnem sektorju lahko omogočila 
čezmejne infrastrukturne projekte v okviru vseevropskega prometnega omrežja, ki se 
pogosto srečujejo s posebnimi izzivi, povezanimi s skladnostjo postopkov za izdajo 
dovoljenj; poudarja, da bi evropsko podatkovno območje, ki prinaša povečano 
souporabo podatkov in digitalizacijo, lahko pozitivno vplivalo na izvajanje direktive o 
pametnem omrežju TEN-T, s tem pa tudi na izvajanje ukrepov EU za racionalizacijo 
postopkov izdajanja dovoljenj, čezmejna javna naročila in druge upravne postopke; 
poudarja, da je ta poenostavitev postopkov bistvena za učinkovitejši napredek v zvezi z 
vseevropskim prometnim omrežjem ter za zmanjšanje tehničnih ovir in upravnega 
bremena, s tem pa tudi za skrajšanje morebitnih zamud in zmanjšanje povečanih 
stroškov v prometnih infrastrukturnih projektih TEN-T;

33. poudarja, da bi evropska partnerstva lahko imela pomembno vlogo pri spodbujanju 
inovacij in raziskav na področju učinkovitosti in varnosti prometnega sektorja; 
poudarja, da bi souporaba podatkov lahko imela pomembno vlogo pri krepitvi vloge 
evropskih partnerstev; poudarja, da lahko imajo evropska partnerstva na področju 
različnih načinov prevoza zelo pozitiven učinek na varno, trajnostno in pametno uvedbo 
omrežja TEN-T;

34. poudarja, da je treba urediti izmenjavo podatkov med državnimi organi (G2G) v 
čezmejnih odnosih, zlasti na področjih, kot so informacije o pretekli rabi rabljenih vozil; 
ugotavlja, da neobstoj enotnega in čezmejnega sistema za izmenjavo informacij o 
vozilih negativno vpliva na varnost v cestnem prometu in varstvo potrošnikov pred 
goljufijami;

35. poudarja pomen souporabe podatkov za vzpostavitev interoperabilnega večmodalnega 
sistema vozovnic; poudarja posebno potrebo po enotnih vozovnicah v železniškem 
prometu in poziva Komisijo, naj omogoči izmenjavo podatkov med različnimi 
železniškimi operaterji, da bi omogočili mednarodni železniški promet;

36. poudarja pomen izmenjave podatkov za nove udeležence na trgu in za inovacije; 
poudarja koristi souporabe podatkov v prometnem sektorju, predvsem v zvezi s sistemi 
za izdajanje vozovnic, tako za podjetja kot za potrošnike;

37. se zaveda pomena izmenjave podatkov med vozili, med prometnimi infrastrukturami, 
med vozili in prometnimi infrastrukturami ter tudi med državami članicami; poziva 
Komisijo, naj zagotovi interoperabilnost med vozili in prometnimi infrastrukturami;

38. poziva Komisijo, naj hitro dokonča nameščanje evropskega sistema za upravljanje 
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železniškega prometa na evropskem železniškem omrežju, da bi zagotovila koristi 
interoperabilnega sistema signalizacije;

39. poziva k oblikovanju podatkovne strategije, katere cilj bo doseči trajnost vseh načinov 
prevoza; poudarja pomen železnic kot načina prevoza, ki ima trenutno najnižji skupni 
ogljični odtis za potniški in tovorni promet;

40. poziva k spremljanju izvajanja prometne zakonodaje, zlasti Uredbe (EU) 2020/1056 o 
elektronskih informacijah o tovornem prometu, Direktive (EU) 2019/1936 o izboljšanju 
varnosti cestne infrastrukture14 in Uredbe (EU) 2019/1239 o vzpostavitvi evropskega 
okolja enotnega okenca za pomorski sektor, da bi zagotovili podporo podjetjem, 
spodbujali digitalizacijo in izboljšali izmenjavo podatkov v poslovanju med podjetji in 
upravo, med podjetji in potrošniki, med podjetji, med podjetji in javnimi organi ter med 
javnimi organi in podjetji;

41. poudarja, da je potreben zakonodajni predlog EU, ki bo javnim organom in podjetjem 
zagotovil okvir upravljanja za dostop do podatkov, ki bi bil dostopen tudi razvijalcem 
tehnologije; meni, da bi lahko obravnavali večje družbene izzive in okrepili gospodarski 
razvoj v Evropi, če bi podjetjem in javnosti omogočili ponovno uporabo podatkov;

42. predlaga, naj Komisija v postopku vzpostavljanja regulativnega okvira za 
interoperabilno izmenjavo podatkov v železniškem prometu pregleda Uredbo (EU) št. 
454/2011 z dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s 
podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega 
sistema15 in Uredbo Komisije (EU) št. 1305/2014 z dne 11. decembra 2014 o tehnični 
specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za 
tovorni promet“ železniškega sistema v Evropski uniji16;

43. poudarja, da je treba poiskati inteligentne, trajnostne in cenovno dostopne rešitve za 
državljane in javne organe za področju mestne in medmestne mobilnosti, kot so 
integrirani sistemi izdajanja vozovnic, obenem pa zagotoviti sistem javnega prevoza, ki 
bo dostopen, cenovno ugoden, vključujoč, trajnosten, učinkovit in nediskriminatoren na 
podlagi rase, identitete ali spolne usmerjenosti; v zvezi s tem opozarja na pomen 
mobilnosti kot storitve (MaaS) in logistike kot storitve (LAAS) ter njunih morebitnih 
koristi v skladu s Pariškim sporazumom in podnebnimi cilji evropskega zelenega 
dogovora; poziva Komisijo, naj spoštuje načelo, da so podatki javna dobrina, naj v 
celoti upošteva podatke, pridobljene z aktivnimi načini prevoza, in naj omogoči 
izmenjavo podatkovnih nizov, da bi spodbudila raziskave in uvedbo politik za 
povečanje mobilnosti za vse državljane EU; prav tako poziva Komisijo, naj pomaga pri 
omogočanju alternativnih načinov prevoza z uporabo digitalnih platform, namenjenih 
povečanju souporabe teh sredstev, med drugim souporabe avtomobilov in koles; 

44. poudarja, da bi morala biti digitalizacija dokumentov v tovornem in potniškem prometu 
namenjena zmanjšanju stroškov in upravnih bremen za podjetja, javne organe in 
uporabnike ter prispevati k učinkovitosti in trajnosti teh operacij, hkrati pa zagotoviti, 
da bodo delovna mesta zaščitena, in sicer z rednim usposabljanjem, preusposabljanjem 

14 UL L 305, 26.11.2019, str. 1.
15 UL 123, 12.5.2011, str. 11
16 UL 356, 12.12.2014, str. 438
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in izpopolnjevanjem za zagotavljanje podatkovno pismene delovne sile, kar bo 
prispevalo k večji gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest; poudarja pomen 
digitalnih spretnosti in inovativnih tehnologij za krepitev učinkovitosti in prijaznosti 
evropskega prometnega sektorja za uporabnike; poziva, naj se operaterjem iz vseh držav 
članic, predvsem malim in srednjim podjetjem, omogoči prosto opravljanje prevoznih 
storitev na enotnem trgu z enostavnim preverjanjem njihove identitete in dovoljenj;

45. poudarja, da se bo tradicionalna zaposlitev v današnjem prometnem sektorju močno 
zmanjšala ali se bo razvila v nove vloge, za katere bodo potrebne nove spretnosti; 
poudarja, da so potrebni programi za izpopolnjevanje in preusposabljanje delavcev v 
prometnem sektorju, da bi ustvarili podatkovno pismeno delovno silo ter hkrati zaščitili 
pravice delavcev;

46. poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni položaju zagonskih ter malih in 
srednjih podjetij ter naj prihodnjo zakonodajo oblikuje tako, da bo izboljšala razmere za 
ta podjetja;

47. poudarja, da bi se morali izogibati uvajanju zahtev, ki bi ovirale zagonska ter mala in 
srednja podjetja v digitalnem sektorju, saj bi s tem ohranili raznolikost akterjev, 
zagotovili ustrezno konkurenco in preprečili nastajanje monopolov;

48. poudarja, da krovni sklop pravil ne bi smel oslabiti veljavnih direktiv, denimo direktive 
o inteligentnih prometnih sistemih, in da bo vzpostavitev okolja za souporabo podatkov 
bistvena za EU v prihodnjih letih; poziva Komisijo, naj v prihodnjo revizijo direktive o 
inteligentnih prometnih sistemih vključi souporabo podatkov, predvsem na področju 
sistemov za izdajanje in rezervacijo vozovnic;

49. opozarja, da je zbiranje in analiziranje podatkov – tako gospodarskih in okoljskih kot 
socialno-kulturnih – za turistično panogo pomembno, da bi tako podprla odločanje 
javnih in zasebnih akterjev ter omogočila, da bi z združevanjem uradnih statistik, 
podatkov v realnem času in velepodatkov znali prilagoditi ponudbo proizvodov in 
storitev v vsem turističnem ekosistemu;

50. poziva k vzpostavitvi evropskega podatkovnega prostora za turizem, da bi vsem 
akterjem v sektorju, predvsem malim in srednjim podjetjem, zagotovili koristi od 
ogromnih količin podatkov za izvajanje politike in projektov na regionalni in lokalni 
ravni, poleg tega pa bi omogočili okrevanje in spodbudili digitalizacijo;

51. poudarja ogromne koristi podatkov za turizem, saj bodo zelo olajšali delo nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih organov pri oblikovanju politik za varovanje socialne, 
ekonomske in okoljske trajnosti turizma; je seznanjen s koristmi uporabe podatkovnih 
nizov v zvezi s krožnim gospodarstvom, ravnanjem z množicami, uporabniško izkušnjo 
in programi jezikovnih storitev za turizem;

52. kritizira dejstvo, da Komisija turistične industrije ni vključila v evropsko podatkovno 
strategijo, saj je ta sektor danes močno odvisen od potrošnikov, ki uporabljajo digitalne 
platforme; poziva Komisijo, naj turizem vključi v upravljanje skupnih podatkovnih 
prostorov, da bi se lahko vsa turistična industrija v celoti zavezala inovacijam, 
digitalizaciji in trajnosti;
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53. poudarja, da so podatki lahko učinkovit element pri boju proti razlikovanju na podlagi 
spola, in spodbuja uporabo nepristranskih podatkovnih nizov za izboljšanje varnosti 
žensk v prometu;

54. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami oblikuje politike za 
spodbujanje izobraževanja na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike, da bi razvijali talent na teh področjih; poudarja, da je treba nadarjene ljudi 
zadržati z ustvarjanjem kariernih poti, med drugim v inženirstvu programske opreme in 
podatkovni znanosti s posebnim poudarkom na enakosti med spoloma v sektorju, in 
financirati raziskave, ki vodijo v ustvarjanje evropskega znanja, ki je potrebno za razvoj 
tehnologij naslednje generacije.
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MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o evropski strategiji za podatke
(2020/2217(INI))

Pripravljavec mnenja (*): Axel Voss

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 57 Poslovnika

POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Splošno
1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom Evropska strategija za podatke; poudarja, da 

je oblikovanje evropskega podatkovnega prostora ključnega pomena za to, da se 
zagotovi svetovna konkurenčnost, strateška digitalna avtonomija in gospodarska 
blaginja EU; poudarja, da bo skupni regulativni okvir za podatke Evropski uniji 
omogočil učinkovit izkoristek dostopa do njih in njihove uporabe, med drugim za: 
povečanje produktivnosti, razvoj konkurenčnosti na trgu, izboljšanje zdravja in dobrega 
počutja državljanov, varstvo okolja, pregledno upravljanje in učinkovite javne storitve;

2. ugotavlja, da bi moral biti pristop EU k digitalizaciji osredotočen na človeka, usmerjen 
v vrednote in temeljiti na konceptu socialnega tržnega gospodarstva, ki spoštuje 
človekove pravice in demokracijo ter prispeva k reševanju okoljskih in podnebnih 
izzivov; poudarja, da izbira evropskega pristopa k digitalizaciji ne bi smela nujno 
pomeniti, da EU začne delovati protekcionistično; zato poudarja, da bi morali imeti vsi 
udeleženci iz tretjih držav na trgu možnost, da delujejo v evropskem podatkovnem 
prostoru, če spoštujejo zakonodajo EU ter njene tehnološke, varnostne in etične 
standarde ter standarde zasebnosti, med drugim tiste o preglednosti, odgovornosti, 
sledljivosti, trajnosti, družbene odgovornosti, dobrega upravljanja, nepristranskosti in 
nediskriminacije, zlasti v zvezi s pripadniki etničnih manjšin ali rasno opredeljenih 
skupnosti; v zvezi s tem poudarja, da je treba na trgu ustvariti enake konkurenčne 
pogoje za akterje iz EU in za tiste iz tretjih držav, EU pa mora tesno sodelovati s 
partnerji iz tretjih držav, da bodo ustvarili varen prostor za sodelovanje na mednarodni 
ravni;

3. meni, da lahko strategija za podatke prispeva tudi k vzpostavitvi potrebne pravne 
varnosti in tehnične infrastrukture, hkrati pa evropsko industrijo spodbudi, da bolje 
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izkoristi velike količine podatkov, ki so na voljo, a se ne uporabljajo; ugotavlja, da so 
dostop do podatkov, njihova souporaba in ponovna uporaba ter podatkovna analitika 
sicer danes že bistvenega pomena za številne podatkovno vodene izdelke in storitve, 
zares nepogrešljivi pa bodo za razvoj in uporabo nastajajočih tehnologij, kot so umetna 
inteligenca, internet stvari, optična vlakna, 5G, 6G, kvantno računalništvo in 
računalništvo na robu, blokovne verige in visokozmogljivostno računalništvo; poudarja, 
da bi imeli zlasti sistemi umetne inteligence koristi od večje razpoložljivosti podatkov 
in boljšega dostopa do njih, kar bi lahko dosegli tako, da bi odpravili obstoječe ovire in 
spodbujali uporabo sodobnih tehnologij in storitev, kot so spletne storitve in storitve, ki 
temeljijo na vmesnikih za aplikacijsko programiranje, za priročen in hiter priklic 
podatkov, brskanje po njih in njihovo obdelavo;

4. meni, da si morajo zasebni in javni subjekti bolj izmenjevati podatke, če želijo ustvariti 
nove izdelke in storitve ter izboljšati kakovost javnih storitev na vseh področjih; 
poudarja, da je kriza zaradi covida-19 najnovejši primer, ki kaže, kako pomembni so 
dostop do podatkov, čezmejne izmenjave podatkov ter njihova kakovost in sledljivost; 
poudarja, da pomanjkanje skupnih podatkovnih zbirk in interoperabilnosti med 
nacionalnimi sistemi še vedno negativno vpliva na učinkovitost evropske strategije proti 
virusu;

5. poudarja, da je potencial podatkovnega gospodarstva nemogoče v celoti izkoristiti, če 
osebje organov kazenskega pregona in pravosodne uprave, pa tudi delavci z drugih 
zadevnih področij niso opremljeni z zadostnim znanjem in spretnostmi s področja 
upravljanja podatkov; ugotavlja, da imajo digitalne spretnosti v vseh državah članicah 
ključno vlogo pri digitalizaciji pravosodnih sistemov; poudarja, da pri tem procesu 
številne nepotrebne ovire onemogočajo učinkovito in varno zbiranje, obdelovanje in 
izmenjavanje digitalnih podatkov;

Načela boljšega pravnega urejanja

6. meni, da je treba novo strategijo izvajati s pravnim okvirom EU, ki bo temeljil na 
načelih in bo inovacijam prijazen ter sorazmeren, njegov cilj pa bi moral biti zmanjšati 
sedanja nepotrebna upravna bremena za raziskovalno dejavnost, civilno družbo, mala in 
srednja ter zagonska podjetja, pri tem pa bi moral ščititi interes državljanov EU ter jim 
omogočiti, da sodelujejo pri njem in imajo od njega tudi koristi; meni, da bi bilo treba ta 
okvir kombinirati tudi s konkretnimi ukrepi, nasveti javnemu in zasebnemu sektorju, 
kodeksi ravnanja in programi, obsežnimi naložbami, pri čemer bi bilo treba čim bolje 
izkoristiti obstoječe izjeme in odstopanja, kot so določeni z zakonodajo, po potrebi pa 
tudi z novimi sektorskimi predpisi; poudarja, da je za sprostitev celotnega potenciala 
digitalnih tehnologij pomembno tudi odpraviti nepotrebne pravne ovire, da ne bodo 
zavirale rasti ali inovacij v razvijajočem se podatkovnem gospodarstvu Unije;

7. opozarja, kako pomembno je preprečevati regulativno razdrobljenost, ki lahko močno 
ogrozi oblikovanje in razvoj skupnega evropskega podatkovnega prostora; ugotavlja, da 
so nekatere države članice že začele sprejemati predpise o uporabi in obdelavi 
podatkov; zato poziva Komisijo, naj pred vsako zakonodajno pobudo opravi temeljito 
oceno in pregled veljavne zakonodaje na nacionalni ravni in ravni Unije, da bi ocenila, 
ali so potrebne prilagoditve ali dodatne zahteve v podporo podatkovnemu gospodarstvu 
EU, oceni in obravnava njegov ekološki odtis, zlasti ogljičnega, ki naj bi se do leta 2025 
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podvojil, ter ohrani pošteno konkurenco za vse zadevne akterje in prepreči pravno 
prekrivanje z morebitno prihodnjo zakonodajo za izvajanje strategije za podatke;

8. poudarja, da je treba pred pripravo zakonodajnih predlogov opraviti posvetovanja in 
ocene učinka, da bi opredelili morebitne negativne posledice za udeležence na trgu, 
zlasti za mala in srednja ter zagonska podjetja in civilno družbo; meni, da bi morala 
Komisija – glede na to, da številni državljani in subjekti, kot so mala in srednja ter 
zagonska podjetja, pogosto nimajo potrebnega strokovnega znanja ter človeških in 
finančnih virov – še naprej razvijati pobude, kot sta evropski portal podatkov in 
podporni center za souporabo podatkov, da bi jim tako pomagala pri učinkovitem 
dostopanju do podatkov ter njihovi souporabi in uporabi;

Dostop do podatkov, souporaba podatkov in pravica do podatkov

9. poudarja, da je ob popolnem spoštovanju pravil o varstvu osebnih podatkov 
omogočanje dostopa podjetij EU do podatkov, zlasti malim in srednjim ter zagonskim 
podjetjem, bistvenega pomena za njihovo konkurenčnost na svetovnem prizorišču, pa 
tudi za raziskovalno dejavnost in civilno družbo; meni, da bi ta cilj lažje dosegli, če bi 
deležniki na podlagi poštenih in preglednih pogodbenih dogovorov podatke v večji meri 
prostovoljno souporabljali; ugotavlja, da mora prostovoljna souporaba podatkov 
temeljiti na trdnem zakonodajnem okviru, ki bo zagotovil zaupanje, podjetja pa 
spodbujal, da dajo podatke na voljo tretjim subjektom, zlasti prek meja; dodaja, da bi 
moral ta okvir podpirati naložbe v projekte za souporabo podatkov, med drugim prek 
uravnoteženih javno-zasebnih partnerstev, in da ga bi moralo biti mogoče dopolniti s 
spodbudami v obliki subvencij in davčnih olajšav, kadar je to sorazmerno in v skladu s 
pravili o državni pomoči; v zvezi s tem ugotavlja, da so vsi trenutno največji udeleženci 
na digitalnem trgu prejeli podporo (v obliki davčnih spodbud oziroma subvencij) iz 
tretjih držav, v katerih imajo sedež, npr. ZDA in Kitajske;

10. poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za to, da bo nova strategija za podatke 
prispevala k temu, da se bo direktiva o odprtih podatkih začela hitro izvajati, s čimer bo 
mogoče podatke javnega sektorja in javno financirane podatke ponovno uporabiti; meni, 
da bi bilo treba države članice za olajšanje tega proces spodbujati k izmenjavi primerov 
dobre prakse;

11. poziva Komisijo, naj oceni, kakšne posledice bi imelo to za raziskovalne ustanove, če bi 
se zahteval prost dostop do javno financiranih raziskovalnih podatkov;

12. izjavlja, da bodo vzajemno koristni, pravični, preprosti, razumljivi, varni, 
interoperabilni in cenovno dostopni sporazumi o prostovoljni souporabi podatkov med 
podjetji iz iste dobavne verige in različnih sektorjev, ki so v skladu z veljavnimi 
predpisi o varstvu osebnih podatkov, razvoj podatkovnega gospodarstva EU še 
pospešili; poudarja, da lahko ti sporazumi vključujejo različne načine nagrajevanja 
ponudnikov podatkov, med drugim z vzpostavitvijo sistemov „daj-dam“ ali pa s pobudo 
za sodelovanje; poziva Komisijo, naj nadalje razmisli o konceptu vrednosti podatkov in 
sistemov nagrajevanja ter naj bolje opredeli in določi področje uporabe „podatkovnega 
altruizma“; poziva, naj postopki držav članic za javno naročanje in njihovi programi 
financiranja vključujejo tudi zahtevo o dostopu do podatkov in o interoperabilnosti; 
opozarja, da se lahko podatki izmenjujejo le v skladu s pravnim okvirom, ki se 
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uporablja za varstvo osebnih podatkov, in temeljnimi pravicami ponudnikov podatkov;

13. poziva Komisijo, naj preuči možnost opredelitve poštenih pogodbenih pogojev, da se 
odpravijo neravnovesja v tržni moči in med zadevnimi akterji, spremlja morebitno 
nedelovanje trga in sprejme ustrezne ukrepe, če in kadar je to potrebno, zlasti za 
obravnavo morebitnih primerov zlorabe prevladujočega položaja; poudarja, da se mora 
deležnikom v sklopu evropskega podatkovnega prostora omogočiti, da tesno sodelujejo 
med seboj; zato meni, da mora Komisija podjetjem dati več smernic o konkurenčnosti 
in konkurenčnem pravu, ter da bi lahko bili varni pristani in skupinske izjeme možnost 
za spodbujanje dostopa in sodelovanja na področju souporabe in združevanja podatkov 
za zasebne in javne namene; 

14. meni, da so morebitna vprašanja o možnem lastništvu in nadzoru dostopa do podatkov 
pogosto zunaj dosega malih in srednjih ter zagonskih podjetij, so pa hkrati velikega 
gospodarskega pomena; poziva Komisijo, naj te pomisleke ustrezno upošteva, in 
poudarja, da bi to vprašanje lahko rešili tako, da bi se javnim in zasebnim akterjem 
omogočil dostop do platformnega okolja, kjer bi lahko svoje podatke združili pod 
pogoji, sprejemljivimi za ponudnike podatkov; poudarja, da bi to okolje zmanjšalo 
tveganja in stroške, povezane s souporabo in združevanjem podatkov, med drugim tako, 
da bi se v centraliziranem okolju krili stroški reševanja pravnih, varnostnih in tehničnih 
vprašanj ter vprašanj skladnosti;

15. pozdravlja rezultate sodelovanja Komisije z državami članicami pri povečanju naborov 
podatkov velike vrednosti v skupnem evropskem podatkovnem prostoru na podlagi 
Direktive (EU) 2019/1024 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega 
sektorja; spodbuja Komisijo, naj na podlagi analize stroškov in koristi razširi seznam 
naborov podatkov, ki so brezplačno dostopni ponovnemu uporabniku brez ali z 
minimalnimi zakonskimi omejitvami uporabe in ponovne uporabe, kar presega okvir 
možnosti za zahtevo priznanja avtorstva, na druga področja z največjim potencialom za 
uporabo v inovativnih tehnologijah, kot je umetna inteligenca; poziva države članice, 
naj zagotovijo dostop do javnih informacij in visokokakovostnih podatkov javnih 
organov;

16. priporoča, da se še izboljša interoperabilnost in pod vodstvom industrije opredelijo 
skupni medsektorski standardi, ki bodo temeljili na konsenzu, zlasti glede kakovosti 
podatkov ter njihove pristnosti ter celovitosti, s čimer bi omogočili inovativen pretok 
podatkov med različnimi stroji in subjekti; ugotavlja, da gospodarski subjekti s 
pomembno tržno močjo, ki delujejo medsektorsko, ne bi smeli zapolnjevati vrzeli z 
oblikovanjem lastnih standardov; poudarja, kako pomembni so odprti, nelastniški 
standardi za zagotavljanje visoke stopnje interoperabilnosti in udeležbo drugih 
deležnikov, vključno z mednarodnimi nepridobitnimi forumi; 

17. poziva, naj se pripravijo evropske smernice za skupne in strukturirane podatkovne 
formate, ki bodo strojno berljivi in bodo temeljili na odprtih standardih zapisovanja; v 
zvezi s tem nadalje ugotavlja, da je potrebna usklajena opredelitev komunikacije stroj-
stroj, ki je nujna za širjenje, izvajanje in razvoj rešitev z uporabo tehnologije interneta 
stvari in izboljšanje računalništva na robu; 

18. ugotavlja, da lahko odprtokodna tehnologija poleg tega prispeva k spodbujanju 
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vzajemno koristnega sodelovanja med podjetji, ob tem pa zagotavlja preglednost in 
javni nadzor, s čimer poskrbi za visoko stopnjo zaupanja, ki je potrebna za sodelovanje 
pri souporabi podatkov; spodbuja Evropejce, naj to bolj upoštevajo pri svojih načrtih za 
vzpostavitev evropskih podatkovnih prostorov;

19. poudarja, da bi za izvajanje in izvrševanje predlaganega novega okvira o zanesljivem 
upravljanju podatkov, če se to ugotovi na podlagi ocene tveganja, v primeru nekaterih 
tehnologij z visokim tveganjem, kot so aplikacije, ki jih državni organi uporabljajo za 
državljane, pristojni organi lahko zahtevali dostop do kod in podatkov, a le kadar bi bilo 
to nujno potrebno, in le ob popolnem spoštovanju zakonodaje Unije o varstvu podatkov, 
zasebnosti, pravicah intelektualne lastnine in poslovnih skrivnostih;

20. izjavlja, da je razlikovanje med pravnimi ureditvami glede osebnih in neosebnih 
podatkov bistvenega pomena, saj podjetja pogosto nimajo druge možnosti kot pa, da 
komercialnih podatkovnih naborov ne souporabljajo, ker so veljavna pravila zapletena 
in obstaja velika pravna negotovost glede vprašanja, ali so osebni podatki ustrezno 
anonimizirani; ugotavlja, da bi bilo zaradi mešanih podatkov takšno razlikovanje v 
praksi težavno, zato bi morala Komisija pripraviti posebne smernice, ki bi pojasnjevale, 
kako zakonito obdelati take podatke; hkrati poudarja, da v skladu z veljavno zakonodajo 
Unije v primeru neločljivo povezanih osebnih in neosebnih podatkov pravice in 
obveznosti o varstvu podatkov v celoti veljajo za vse mešane nabore podatkov, ne glede 
na to, koliko je osebnih podatkov v primerjavi z neosebnimi; poudarja, da se splošna 
uredba o varstvu podatkov ne uporablja za obdelavo informacij, ki se ne nanašajo na 
določeno ali določljivo fizično osebo, ali za obdelavo anonimiziranih osebnih podatkov; 
meni, da bi morala Komisija spodbujati nadaljnje raziskave o tehnikah anonimizacije, 
pojasniti njihovo pravno podlago, opredeliti natančna merila za njihovo uporabo in 
spodbujati njihovo koriščenje; ugotavlja, da bi morala Komisija pri tem razmisliti tudi o 
prehodu s souporabe podatkov na souporabo izračunov, pri čemer bi morala zagotoviti, 
da se osebni podatki ali podatki, ki omogočajo rekonstrukcijo osebnih informacij, ne 
souporabljajo, če vsebujejo rezultate izračunov, vmesnike za aplikacijsko 
programiranje, s katerimi se omogoči dostop do osebnih podatkov, ne da bi bili pri tem 
souporabljeni, uporabo sintetičnih podatkov, ki imajo značilnosti celotnega nabora 
podatkov, ne da bi vsebovali dejanske osebne podatke, ali podatkovne peskovnike, ki 
uporabljajo različne podatkovne zbirke, ne da bi vsebovali dejanske osebne podatke;

21. poziva k povečanju dostopnosti neobdelanih in anonimiziranih podatkov v komunikaciji 
med podjetji in državnimi upravami ter med podjetji, zlasti v primeru podatkov, ki so 
pridobljeni pri opravljanju storitev v splošnem interesu ali so v javnem interesu ali pa 
povezani z izvajanjem nalog, ki se sofinancirajo z javnimi sredstvi; poudarja, da bi 
morali biti ti podatki zaradi svojega velikega pomena za družbo dani na voljo in da bi 
morala biti omogočena njihovo ponovna uporaba za splošno dobro, pri tem pa bi bilo 
treba spoštovati načela varstva osebnih podatkov;

22. poudarja, da je treba modernizirati in urediti čezmejno izmenjavo podatkov med 
javnimi subjekti (med vladami); ugotavlja, da lahko postopna širitev obsega in razpona 
izmenjave podatkov med javnimi institucijami, na primer na področju pravosodja, 
privede do učinkovitejšega boja proti kriminalu in učinkovitejšega reševanja čezmejnih 
sporov v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov, temeljnimi pravicami in pravno 
državo;
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23. poudarja, kako pomembno je pojasniti pogodbene pravice posameznikov in podjetij, ki 
prispevajo k ustvarjanju podatkov s stroji ali drugimi napravami, zlasti pravice dostopa 
do podatkov, njihovega prenosa, pozivanja druge strani, naj preneha uporabljati 
podatke, jih popravi ali izbriše, pri čemer je treba tudi identificirati njihove imetnike in 
razmejiti naravo teh pravic; ugotavlja, da bi veljalo razmisliti o možnosti, da bi lahko 
skupnost za brezplačno programsko opremo uporabljala podatke in proizvajala 
programsko opremo za širšo javnost, pri tem pa zanjo ne bi samodejno veljale 
obveznosti, posebej oblikovane za podjetja, ki proizvajajo in uporabljajo podatke v 
poklicni namen; 

24. poudarja, kako pomembne so storitve v oblaku, ki so ključno orodje za zbiranje in 
obdelavo podatkov, pri izkoriščanju celotnega potenciala digitalnega gospodarstva; 
poudarja, da bi morali novi predpisi zagotoviti prenosljivost podatkov med različnimi 
ponudniki storitev ter upoštevati, kako težko je varovati in pridobiti podatke od 
ponudnika storitev v oblaku, ko ta preneha opravljati dejavnost;

25. želi opomniti na sedanjo splošno ureditev varstva podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov); poudarja, da bi bilo treba direktivo o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah pregledati, da bi za evropska podjetja ustvarili 
enake konkurenčne pogoje za pridobivanje in uporabo podatkov;

Odgovornost za podatke

26. meni, da so sedanja načela odgovornosti in tehnološko nevtralna pravila glede 
odgovornosti na splošno primerna za digitalno gospodarstvo in večino nastajajočih 
tehnologij, a obstajajo tudi primeri, kot so tisti, ki zadevajo upravitelje sistemov umetne 
inteligence, ko so potrebna nova in dodatna pravila o odgovornosti, da se poveča pravna 
varnost in oblikuje odškodninska shema, ki bi jo zadevi posameznik lahko uporabil, če 
bi se njegovi podatki nezakonito uporabili;

27. poziva Komisijo, naj celovito oceni, ali podobne pravne vrzeli obstajajo tudi pri 
odgovornosti za podatke, na primer v primerih, ko umetna inteligenca ali drug element 
zaradi pomanjkljivih ali netočnih naborov podatkov povzroči škodo, ter naj pred 
pripravo novih zakonodajnih predlogov oceni, kako bi lahko sedanje sisteme 
odgovornosti prilagodili;

28. poudarja, da so potrebni sledljivi in javno dostopni učni podatki za algoritme, kolikor to 
omogoča zakonodaja Unije; meni, da mora biti na področjih, kot je zdravstvo, končno 
odgovorna fizična ali pravna oseba;

Pravice intelektualne lastnine, poslovne skrivnosti in direktiva o bazah podatkov

29. poudarja, da je treba pri izvajanju evropske strategije za podatke poiskati ravnovesje 
med spodbujanjem širše uporabe in souporabe podatkov ter varstvom pravic 
intelektualne lastnine, poslovnih skrivnosti, pa tudi zasebnosti kot temeljne pravice; 
poudarja, da podatki, ki se uporabljajo za učenje algoritmov umetne inteligence, včasih 
temeljijo na strukturiranih podatkih, kot so podatkovne zbirke, avtorsko zaščitena dela 
in druge stvaritve, ki uživajo zaščito intelektualne lastnine, in se običajno morda ne 
štejejo za podatke; 
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30. poziva, naj Komisija za spodbujanje inovacij in koriščenja novih digitalnih tehnologiji 
opravi predhodne ocene učinka o tem, ali je za podatkovno vodeno digitalno 
gospodarstvo treba spremeniti ali prilagoditi sedanji pravni okvir za pravice 
intelektualne lastnine; pozdravlja, da namerava Komisija pregledati direktivo o bazah 
podatkov in podrobneje pojasniti uporabo direktive o poslovnih skrivnostih; 

31. ugotavlja, da je treba uporabo avtorsko zaščitenih vsebin kot vira podatkov oceniti na 
podlagi veljavnih pravil in izjeme v zvezi z besedilnim in podatkovnim rudarjenjem iz 
direktive o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu; poziva 
Komisijo, naj izda smernice o tem, kako dati vsakomur možnost centralnega 
pridrževanja pravic;

Pristojnost, pravo, ki se uporablja, in procesno pravo

32. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da uporaba zakonodaje v 
jurisdikciji zunaj EU, kot sta zakona ZDA o pojasnitvi zakonite tuje uporabe podatkov 
ali kitajski zakon o nacionalnih obveščevalnih dejavnostih iz leta 2017, ne bo ogrozila 
temeljnih pravic državljanov Unije ali povzročila pravne negotovosti in slabšega 
položaja za podjetja Unije; opozarja na nedavno sodno prakso Sodišča Evropske unije v 
zvezi s tem;

33. meni, da so za pospešitev razvoja inovativnih podatkovnih prostorov v EU in 
omogočanje konkurenčnosti naših podjetij po vsem svetu potrebna skupna pravila o 
zakoniti uporabi, dostopu in souporabi podatkov; 

34. navaja, da bi morala Komisija nadalje preučiti, ali bi bilo treba spremeniti sedanje 
pravne okvire v civilnem procesnem pravu, da bi zmanjšala obstoječe ovire za naložbe 
za zasebne vlagatelje; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj nemudoma in ustrezno ukrepa 
na podlagi resolucije Parlamenta o skupnih minimalnih standardih za civilne postopke1.

1 UL C 334, 19.9.2018, str. 39.
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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za industrijo, 
raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje 
pobude:

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: 
Listina),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: uredba o 
varstvu podatkov)1,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni 
organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (v nadaljnjem besedilu: 
direktiva o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih 
dejanj)2,

– ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju 
elektronskih komunikacij (v nadaljnjem besedilu: direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah)3,

1 UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
2 UL L 119, 4.5.2016, str. 89.
3 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
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– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. novembra 2018 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji4,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja (v 
nadaljnjem besedilu: direktiva o odprtih podatkih)5,

A. ker člen 8(1) Listine in člen 16(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da je 
vsakogaršnja pravica, da se varujejo osebni podatki, ki se nanašajo nanj;

B. ker Listina določa, da ima vsakdo pravico do svobode izražanja, ki obsega tudi svobodo 
mnenja ter sprejemanja in širjenja informacij ali idej, ne da bi se v to vmešavali javni 
organi in ne glede na državne meje;

Splošna načela pri upravljanju podatkov

1. poziva Komisijo, naj bodo osnovna načela podatkovne strategije, da bo prinesla 
državljanom korist, jim omogočila smotrno odločanje o podatkih, ki jih ustvarjajo ali se 
nanje nanašajo, ter da bodo interesi in pravice posameznikov, zlasti spoštovanje 
človekovega dostojanstva in integritete ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, v 
središču politik; zato jo poziva, naj bo pri oblikovanju struktur upravljanja podatkov in 
njihovega dostopa za Evropo zelo previdna; poziva k enaki zastopanosti predstavnikov 
industrije, nevladnih organizacij, potrošniških skupin in akademskega sveta v 
Evropskem odboru za inovacije na področju podatkov;

2. pri podatkovnem toku zlasti poudarja, da je treba pri prenosu osebnih podatkov v druge 
jurisdikcije vedno spoštovati določbe uredbe o varstvu podatkov, direktive o varstvu 
podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, Listine in 
druge ustrezne zakonodaje Unije, pred vsakim prenosom pa upoštevati priporočila in 
smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov, pri čemer prenos ni mogoč, raven 
varstva osebnih podatkov ni zadostna; poziva Komisijo, naj si s podobno mislečimi 
partnerji po svetu še naprej prizadeva za zavarovanje  podatkovnih tokov na temelju 
skupnih vrednot in ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic; ponosno ugotavlja, da je 
EU zavzela trdno stališče, s tem ko je sprejela uredbo o varstvu podatkov in strožja 
pravila na tem področju, ki podkrepljujejo temeljne pravice;

3. poudarja, da se osebni podatki ustvarjajo izjemno hitro, in tudi, da je njihova 
ekonomska vrednost pomembna za rast in razvoj; opozarja, da morata biti obdelava 
podatkov in prenos vedno v skladu s pravnim redom Unije na področju varstva 
podatkov, kar je treba upoštevati v vsej prihodnji sektorski ali namenski zakonodaji; pri 
tem poudarja, da je treba določiti jasne meje med obdelavo osebnih in neosebnih 
podatkov v podatkovnih prostorih, ki jih je opredelila Komisija, zlasti ko gre za 
pametne povezane proizvode in prenosljive naprave; ugotavlja, da je to razlikovanje v 
praksi lahko težavno zaradi mešanih naborov podatkov; pri tem želi spomniti, da se 
nabori podatkov, v katerih so različne vrste podatkov neločljivo povezane, vedno 
obravnavajo kot osebni podatki, tudi če ti predstavljajo le majhen del celotnega nabora; 
meni, da bi morala imeti podjetja jasnejše smernice o uporabi mešanih podatkovnih 

4 UL L 303, 28.11.2018, str. 59.
5 UL L 172, 26.6.2019, str. 56.
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naborov in da bi bilo treba zaradi večje pravne varnosti za podjetja spodbujati uporabo 
tehnologije za varovanje zasebnosti, med drugim z jasnimi smernicami in seznamom 
meril za učinkovito anonimizacijo; poudarja, da ima nadzor nad temi podatki vedno 
posameznik in bi ga bilo treba samodejno zaščititi; poziva Komisijo, naj podatkovno 
strategijo razširi in evropskim državljanom ponudi sredstva in primerno orodje, da 
izkoristijo svoje osebne podatke;

4. svari pred možnostjo zlorabe osebnih podatkov ali vsebine in metapodatkov 
elektronskih komunikacij v okviru področja uporabe direktive o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah; poudarja, da je svobodna izmenjava podatkov v skladu z 
načelom omejitve namena iz uredbe o varstvu podatkov omejena na neosebne podatke, 
na primer industrijske ali komercialne, ali varno, učinkovito in nepovratno 
anonimizirane osebne podatke, vključno z mešanimi nabori podatkov; poziva Komisijo, 
naj v svoji podatkovni strategiji upošteva otroke;

5. ugotavlja, da izmenjava prakse, ekosistemi in obdelava podatkov, ki so neodgovorni, 
nezakoniti ali neetični, spodbujajo problematično vedenje; je zaskrbljen zaradi širjenja 
te prakse in poudarja, da so ti poslovni modeli lahko zelo vsiljivi in slabo vplivajo ne 
samo na posameznike in njihove temeljne pravice, ampak na družbo kot celoto; 
poudarja, da ta praksa in strategije lahko omajajo zaupanje državljanov v podatkovne 
sisteme EU; zato poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo imela vodilna vloga, ki si jo je EU 
zadala v podatkovnem gospodarstvu, trdne pravne temelje, ki jih določa pravni red 
Unije na področju varstva podatkov;

6. poziva Komisijo, naj pojma „ponovne uporabe“ podatkov in „podatkovnega altruizma“ 
uskladi z načeli EU glede varstva podatkov, zlasti glede omejitve namena, po katerem 
se podatki obdelujejo „za določene, izrecne ter zakonite namene“;

7. poudarja, da je nadzorno delo nacionalnih nadzornih organov za varstvo podatkov 
čedalje pomembnejše, ter poziva države članice, naj jim omogočijo popolno 
neodvisnost ter ustrezna finančna sredstva in vire; želi spomniti, da morajo biti v skladu 
z uredbo o varstvu podatkov vsi ukrepi v predlaganem aktu o upravljanju podatkov in 
drugih prihodnjih predlogih o obdelavi osebnih podatkov pod nadzorom organov za 
varstvo podatkov, da se pri inovacijah upošteva tudi vpliv na pravice državljanov; 
poziva, naj akti temeljijo na obstoječi zakonodaji, zlasti z uredbo o varstvu podatkov, in 
naj bodo z njo usklajeni;

8. poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi sredstva Unije, ki so na voljo za oblikovanje 
produktov in storitev za varstvo zasebnosti v EU, da bi podatkovna strategija koristila 
državljanom EU in spodbujala inovacije, pri katerih se bodo spoštovale in spodbujale 
temeljne pravice;

9. poudarja zlasti pomen neosebnih podatkov, ki jih hranijo in ustvarjajo vlade in javni 
sektor; poziva države članice, naj spodbujajo ustvarjanje neosebnih podatkov po načelu 
„vgrajene in privzete odprtosti“, s katerim bi olajšale dostop do informacij javnega 
sektorja in njihovo ponovno uporabo;

Podatkovni prostori 

10. poudarja, da lahko posamezniki zaupajo samo varnim in zaščitenim podatkovnim 
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prostorom, v katerih se v celoti spoštujejo temeljne pravice in tako nudi pravna varnost 
ter široka uporabo storitev, pa tudi konkurenčne prednosti in stabilni poslovni modeli za 
podjetja; poudarja, da bi bilo treba podatkovne prostore zasnovati, jih uvesti in 
uporabljati v skladu z načeli vgrajenega in privzetega varstva podatkov ter izvajati 
stroge varnostne ukrepe;

11. poudarja, da je treba v skupnih evropskih podatkovnih prostorih za javne uprave, zlasti 
pri izboljšanju dostopa organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj do podatkov v EU, v celoti spoštovati pravo EU, vključno z načeloma nujnosti in 
sorazmernosti ter varstvom zasebnosti in osebnih podatkov, domnevo nedolžnosti in 
postopkovnimi pravili; poudarja, da je mogoče kakovost preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj in preprečiti morebitno pristranskost izboljšati z zbiranjem 
zanesljivih podatkov in tem, da so na voljo javnosti, civilni družbi in neodvisnim 
strokovnjakom; poudarja, da morajo organi za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj pri dostopu do podatkov v javni ali zasebni lasti v 
podatkovnih prostorih spoštovati zakonodajo EU in države članice, se strogo omejiti na 
nujno potrebno in sorazmerno ter upoštevati ustrezne zaščitne ukrepe; poudarja, da bi 
morala biti uporaba osebnih podatkov in umetne inteligence javnim organom dovoljena 
le pod strogim demokratičnim nadzorom in ob dodatnih ukrepih za preprečevanje 
njihove zlorabe;

12. opozarja, da za te nabore podatkov sicer velja, da imajo veliko vrednost, vendar je 
obdelava posebnih vrst osebnih podatkov (kot so biometrični, genetski in zdravstveni 
podatki) po členu 9 uredbe o varstvu podatkov načeloma prepovedana, je pa nekaj 
natančno določenih izjem, za katere veljajo posebna pravila obdelave in obveznost, da 
se oceni vpliv na varstvo podatkov; poudarja morebitne katastrofalne in nepovratne 
posledice neupravičene ali nezavarovane obdelave občutljivih podatkov za 
posameznike, na katere se nanašajo; opozarja, da lahko z nabori podatkov znova 
nastanejo in se povečajo obstoječi predsodki v družbi; svari pred možnostjo 
diskriminacije in zlorabe;

13. poudarja, da je mogoče pristranskost v sistemih, ki temeljijo na podatkih, 
najučinkoviteje zmanjšati s čim večjo količino neosebnih podatkov za učenje, v ta 
namen pa je treba omejiti nepotrebne ovire za besedilno in podatkovno rudarjenje ter 
poenostaviti čezmejne načine uporabe podatkov; poudarja, da je treba pri uporabi 
avtorsko zaščitenih podatkov čim bolj izkoristiti obstoječe zakonite izjeme in 
odstopanja, da bosta umetna inteligenca in strojno učenje manj pristranska ter bolj v 
skladu z etičnimi standardi in končnim ciljem, da bolje služi človeštvu;

Podatkovne pravice – opolnomočenje posameznika 

14. poudarja omejitve nekaterih vrst aplikacij umetne inteligence, zasnovanih za sodstvo, 
tako imenovanih „pravnotehnoloških“ aplikacij; pri tem poudarja hude negativne 
posledice, ki bi jih lahko imele zlasti na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter pravosodja, če posamezniki ne bi pomislili, da so lahko 
rezultati napačni, nepopolni, neustrezni ali diskriminatorni; opozarja, da je treba končne 
pravne odločitve sprejemati ob upoštevanju diskrecijske pravice sodnikov in za vsak 
primer posebej; ugotavlja, da je izmenjava podatkov med državami članicami na 
področju pravosodja in notranjih zadev pomembna za večjo varnost evropskih 
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državljanov in je treba temu nameniti dovolj sredstev; poudarja pa, da bi morale 
agencije na področju pravosodja in notranjih zadev pri obdelavi, uporabi in upravljanju 
osebnih informacij in podatkov v predlaganih podatkovnih prostorih uporabljati strožje 
zaščitne ukrepe;

15. opozarja na nesorazmerje med tistimi, ki uporabljajo tehnologijo umetne inteligence, in 
tistimi, ki so z njo v stiku ali so ji podvrženi; je zaskrbljen zaradi platform in storitev, ki 
namenoma vežejo uporabnike nase, s čimer povečujejo prevladujočo tržno moč in 
zmožnost profiliranja svojih uporabnikov, tako da ustvarjajo zelo invazivne profile; 
poudarja, da ima velika večina posameznikov premajhno tehnično znanje, da bi 
razumeli kompleksne podatkovne ekosisteme, v katere so vpeti, in se v njih znašli, ter 
da tudi niso sposobni ugotoviti, katere podatke in metapodatke, zlasti v realnem času, tj. 
prek povezanih in nosljivih naprav, dejansko ustvarjajo;

16. poudarja, da bi morali imeti posamezniki popoln nadzor nad svojimi podatki in da jim je 
treba dodatno pomagati pri uveljavljanju pravic do varstva podatkov in zasebnosti v 
zvezi s podatki, ki jih ustvarjajo; poudarja, da uredba o varstvu podatkov določa pravico 
do prenosljivosti podatkov in pravico posameznika, na katerega se podatki nanašajo, da 
do njih dostopa, jih popravi ali izbriše; poziva Komisijo in države članice, naj v skladu z 
uredbo o varstvu podatkov še izboljšajo dostop posameznikov do učinkovitih pravnih 
sredstev ter zagotovijo interoperabilnost in prenosljivost podatkov digitalnih storitev, 
zlasti z vmesniki za aplikacijsko programiranje, ki bodo uporabniku omogočili, da se 
povezuje z različnimi platformami, ter povečali njegove možnosti, da izbira med 
različnimi vrstami sistemov in storitev; pričakuje, da bodo prihodnji predlogi podpirali 
uživanje in smiselno izvajanje teh pravic;

17. meni, da je veliko možnosti za uporabo podatkov v raziskovalne namene, ki so v 
javnem interesu; poziva k učinkoviti anonimizaciji in poudarja nujnost uporabe 
psevdonimizacije, kadar raziskovalni namen ne omogoča anonimizacije; poudarja, da 
posameznikov ne bi smeli siliti v to, da delijo podatke, ter da te odločitve ne bi smele 
vezati na neposredne koristi ali prednosti za tiste, ki bi se odločili, da bodo uporabo 
osebnih podatkov dovolili;

18. poudarja tudi, da mora biti uporaba združenih osebnih podatkov, pridobljenih iz 
družbenih medijev, vedno v skladu z uredbo o varstvu podatkov ali pa morajo biti ti 
resnično nepovratno anonimizirani; poziva Komisijo, naj spodbuja dobro prakso pri 
anonimizacijskih tehnikah in še naprej podpre raziskave postopka deanonimizacije in 
njenega preprečevanja; poziva Evropski odbor za varstvo podatkov, naj posodobi 
ustrezne smernice; vendar svari pred tem, da bi se zanašali na avtomatizacijo kot 
tehniko za zaščito zasebnosti, saj je popolna anonimizacija v nekaterih primerih skoraj 
nemogoča;

Kibernetska varnost in varne informacije

19. poudarja, kako pomembni sta varnost in odpornost sistemov informacijske tehnologije 
za varnost osebnih podatkov in preprečevanje njihove zlorabe; poudarja, da mora 
kibernetska varnost temeljiti na pravu EU in mednarodnem pravu ter sprejetih 
standardih odgovornega ravnanja države v kibernetskem prostoru; poziva države 
članice, naj skupaj z nedavno okrepljeno Agencijo Evropske unije za kibernetsko 
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varnost sprejmejo usklajene ukrepe; poziva Komisijo, naj predlaga ustrezne 
previdnostne ukrepe, kot so zahteva po uporabi najsodobnejše varnosti in šifriranja 
informacijske tehnologije, pristop vgrajene varnosti in strogo certifikacijsko shemo za 
kibernetsko varnost prek okvira EU na tem področju ter poveča zaupanje v podatkovne 
prostore in njihovo varnost;

20. pozdravlja sklepe Sveta iz oktobra 2020 o razvoju okvira za varno javno elektronsko 
identifikacijo na ravni Unije (e-ID); je trdno prepričan, da je okvir zanesljive 
elektronske identifikacije osnovni pogoj za varen dostop do javnih digitalnih storitev, 
varnejše izvajanje elektronskih transakcij in preprečitev, da bi podjetja zbirala pretirane 
količine podatkov; ugotavlja, da je trenutno le 15 držav članic priglasilo shemo 
elektronske identifikacije za čezmejno priznavanje v okviru Uredbe (EU) št. 910/2014 
(uredba eIDAS)6; poziva Komisijo, naj razširi okvir za varno javno elektronsko 
identifikacijo, da bi imeli evropski državljani ustrezno orodje za dostop do storitev, za 
katere je potrebna nedvoumna identifikacija; pri tem opozarja na pomen omogočanja 
anonimnosti pri uporabi spletnih storitev, kadar koli je to mogoče; meni, da zakonodaja 
ne bi smela po nepotrebnem zahtevati identifikacije, saj se z anonimnostjo učinkovito 
preprečuje nepooblaščeno razkritje, kraja identitete in druge oblike zlorabe osebnih 
podatkov, zbranih na spletu, zlasti kadar se ranljive skupine zanašajo nanjo za svojo 
zaščito na spletu; ugotavlja, da je za nekatere spletne storitve potrebna 
nedvoumna identifikacija uporabnikov, da bi bile popolnoma enakovredne nespletnim 
storitvam; ugotavlja, da je mogoče to spletno identifikacijo izboljšati z izvrševanjem 
čezmejne interoperabilnosti elektronske identifikacije v Evropski uniji na podlagi 
uredbe eIDAS;

22. poudarja, da morajo biti vse možnosti prijave ali preveritve na podlagi elektronske 
identifikacije oblikovane v skladu z načelom zmanjšanja količine podatkov iz uredbe o 
varstvu podatkov, kar pomeni, da storitev ali platforma, pri kateri se uporabljajo prijave 
ali preveritve na podlagi elektronske identifikacije, ne prejme informacij o tretji strani, 
pri kateri se uporabnik prijavlja, ter da se drugi podatkov zbirajo v čim manjšem 
obsegu; poudarja, da se storitve, ki vključujejo prijave ali preveritve, ne bi smele 
uporabljati za sledenje uporabnikom po spletnih mestih; opozarja, da morajo države 
članice in institucije Unije zagotoviti, da so elektronske informacije varne.

6 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in 
storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES, UL L 
257, 28.8.2014, str. 73.
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MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o evropski strategiji za podatke
(2020/2217(INI))

Pripravljavec mnenja: Juan Ignacio Zoido Álvarez

POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja, da Komisija v sporočilu o evropski strategiji za podatke in v beli knjigi o 
umetni inteligenci poudarja, da je kmetijstvo v digitalni dobi strateški sektor javnega 
interesa in da se je med pandemijo covida-19 izkazal za strateško izredno pomembnega; 
se zaveda, da ima digitalna tehnologija velik potencial za podeželje, ter predlaga, da bi 
zasnovali skupni evropski podatkovni prostor za kmetijstvo; glede tega vztraja, da je 
potrebna večja finančna podpora za spodbujanje uporabe digitalne tehnologije v 
kmetijskem sektorju EU in za njeno večjo uporabo v nadzornih sistemih; poziva k 
nadaljnjemu sodelovanju med državami članicami pri ukrepih za digitalizacijo 
kmetijstva;

2. pozdravlja deklaracijo iz leta 2019 o sodelovanju na področju pametne in trajnostne 
digitalne prihodnosti za evropsko kmetijstvo in podeželje, v kateri se priznava, da lahko 
digitalna tehnologija in uporaba podatkov prispevata k reševanju pomembnih in nujnih 
gospodarskih, socialnih, podnebnih in okoljskih izzivov, pred katere sta postavljena 
agroživilski sektor in podeželje v EU; 

3. želi spomniti, da je mogoče s podatki povečati trajnost in konkurenčnost v vsej 
agroživilski in gozdarski verigi ter zmanjšati tveganja za kmetijsko in gozdarsko 
proizvodnjo ter za prihodke kmetov in lastnikov gozdov; poudarja, da široka dostopnost 
podatkov pomaga pri razvoju inovativnih in trajnostnih tehnik, kakršna sta precizno 
kmetijstvo in precizna živinoreja, tako da se bodo učinkoviteje porabljali viri in se bodo 
bolje uresničevali cilji strategije „od vil do vilic“; podpira raziskave in razvoj v 
agroživilskem sektorju v skladu s smernicami programa Obzorje Evropa ter poudarja, 
da morajo biti na vseh ravneh sektorja dostopne inovativne in trajnostne tehnike;

4. poudarja, da imamo podatki pomembno vlogo pri izboljševanju informacij za 
potrošnike, saj omogočajo sledljivost agroživilskih proizvodov in uporabo digitalnih 
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oznak, in pri zmanjševanju količin zavržene hrane ter učinkoviti in pravočasni uporabi 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih virov, kar lahko vse prispeva k odpornejšemu in 
bolj trajnostnemu agroživilskemu sektorju ter bo imelo mnogotere koristi za potrošnike, 
proizvajalce in okolje; ob tem poudarja, da bodo imeli podatki pomembno vlogo pri 
uspešnem izvajanju strategije „od vil do vilic“;

5. želi spomniti, da digitalna tehnologija že precej prispeva k zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov v evropskem kmetijstvu in pomaga povečevati njegovo skupno 
produktivnost; meni, da lahko inovacije, nova tehnologija, zlasti pa velepodatki, veliko 
prispevajo k uresničevanju evropskega zelenega dogovora in da bi lahko pomagali tudi 
premostiti razkorak med sedanjimi sin prihodnjimi cilji glede okolja in socialnega 
razvoja ter obenem ohraniti zanesljivo oskrbo s hrano in konkurenčnost agroživilskega 
sektorja; se zaveda, da so visokokakovostni podatki pomembni za zmanjšanje 
ekološkega odtisa agroživilskega sektorja in uresničevanje več ciljev trajnostnega 
razvoja, ki jih je določila generalna skupščina Združenih narodov;

6. poziva nacionalne oziroma regionalne oblasti, naj okrepijo razvoj orodij za obdelavo 
podatkov in orodij, ki temeljijo na podatkih, za sektorje, ki so zelo odvisni od naravnih 
in človeških zunanjih dejavnikov in za katere so točni in posodobljeni podatki 
bistvenega pomena, na primer čebelarstvo;

7. želi opomniti, da je EU vodilna v svetu na področju standardov dobrobiti živali; zato 
poziva organe držav članic, naj izboljšajo zbiranje in obdelavo podatkov, da bi 
zagotovili hitrejše in boljše diagnosticiranje in zdravljenje živali, denimo goveda, 
kopitarjev, drobnice, perutnine in čebel, med drugim za zmanjšanja antimikrobične 
odpornosti;

8. poudarja, da je treba s podpornimi ukrepi zmanjšati razkorak med dostopom do 
poslovnih priložnosti in storitev med mesti in podeželjem ter povsod na podeželju 
zagotoviti cenovno sprejemljiv, varen in vsesplošni dostop do širokopasovne povezave 
visoke hitrosti; poudarja, da te storitve omogočajo uporabo tehnologije, ki temelji na 
podatkih, in razvoj „pametnega kmetovanja“ ali „e-kmetovanja“, s čimer se lahko 
odprejo kakovostna delovna mesta in dodatne ekonomske priložnosti ter se na 
območjih, od koder se prebivalstvo odseljuje, omogoči generacijska pomladitev in 
okrepi enakost spolov; poziva, naj se kmetom omogoči večja vloga ter naj se v 
prihodnjem programu za digitalno Evropo in instrumentu za povezovanje Evrope 
prednostno podpre dostop kmetov do digitalnih storitev, in zagovarja postavljanje 
regionalnih vozlišč za digitalne inovacije, ki bodo blizu končnim uporabnikom in bodo 
omogočala posebno podporo malim in srednjim podjetjem za hitrejši razvoj in 
sprejemanje digitalnih inovacij, obenem pa se bo tako oblikovalo regionalno 
inovacijsko okolje; podpira, da bi v naslednji večletni finančni okvir vključili pobude 
oziroma ukrepe za pametne vasi, na primer s programi za razvoj podeželja;

9. meni, da je bistvenega pomena, da Komisija še naprej podpira raziskave in razvoj orodij 
umetne inteligence, digitalne tehnologije, infrastrukture, poslovnih modelov in kratkih 
dobavnih verig s poudarkom na agroživilskem in gozdarskem sektorju ter s podporo 
orodij EU, vključno z orodji za opazovanje Zemlje, kot so podatkovne in informacijske 
storitve ter storitve dostopa do podatkov in informacij v sistemih Copernicus in Galileo 
(DIAS);
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10. poudarja, da je pomembno spodbujati razvoj infrastrukture in naprav za obdelavo 
kmetijskih podatkov ter namenske naložbe za ozaveščanje, digitalno opismenjevanje in 
digitalno izpopolnjevanje, da bi kmete, agroživilska mala in srednja podjetja in 
podeželske skupnosti podprli pri digitalnem prehodu; poudarja, da je potrebno redno 
usposabljanje kmetijskih svetovalcev, da se kmetom omogoči čim boljše usvajanje 
digitalne tehnologije; poudarja, da je tu poglavitnega pomena močan kmetijski 
izobraževalni sistem za pametno tehnologijo; spodbuja k oblikovanju in izmenjavi 
dobre prakse za spodbujanje inovacij;

11. poziva k okrepitvi kibernetske varnosti in poudarja, da je potreben zanesljiv pravni 
okvir, ki bi varoval pravico kmetov in lastnikov gozdov do podatkovne suverenosti ter 
onemogočal izkrivljanje konkurence in krnitev samostojnosti kmetov, hkrati pa bo 
podpiral razvoj podatkovno okretnega gospodarstva; poziva Komisijo, naj oblikuje 
okvir za izmenjavo in analizo kmetijskih podatkov, s katerim bi omogočili 
zmanjševanje tveganj ter večjo pripravljenost kmetov in delavcev v agroživilskem 
sektorju; poudarja, da je treba primarne proizvajalce postaviti v središče tega okvira in 
poskrbeti, da bo mogel do tehnologije priti vsakdo in jo uporabljati brez bojazni pred 
nenamernim in nezavednim deljenjem podatkov, vključno z nosilci malih in srednjih 
kmetij;

12. želi opomniti, da morajo biti podatki o uvozu blaga in proizvodov iz tretjih držav točni 
in ažurni, in to velja tudi za kmetijsko blago in proizvode; želi tudi spomniti, da je 
Evropsko računsko sodišče leta 2018 objavilo posebno poročilo z naslovom Vrsta 
zamud pri carinskih sistemih IT – Kakšni so bili problemi? in ugotovilo, da je prišlo do 
zamud pri izvajanju novega informacijskega sistema za carinsko unijo, med drugim 
zaradi nezadostnih sredstev zanj v EU in državah članicah; ima pomisleke, da bi te 
zamude utegnile zavreti dokončno posodobitev ustreznih carinskih postopkov, kar bi 
ogrozilo zbiranje oziroma uporabo zanesljivih in točnih podatkov o uvozu in izvozu 
blaga in proizvodov; poziva vse deležnike, naj priskrbijo potrebna sredstva za 
čimprejšnje dokončanje novega carinskega informacijskega sistema, najpozneje pa do 
roka, ki je bil preložen na leto 2025.
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MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o evropski strategiji za podatke
(2020/2217(INI))

Pripravljavka mnenja: Radka Maxová

POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije o evropski strategiji za podatke (COM(2020)0066) in 
podpira njen cilj, da se poveča in izboljša uporaba podatkov v EU ter ustvari enotni trg 
za podatke, s čimer bi dosegli gospodarsko rast ter socialno in teritorialno kohezijo, tako 
da bi podpirali konkurenčnost, trajnostni razvoj, raziskave, inovacije, ustvarjanje 
delovnih mest in družbeni napredek; poudarja, da je treba za večje zaupanje javnosti in 
spodbujanje izmenjave podatkov zagotoviti interoperabilnost podatkov in sistemov za 
obdelavo podatkov, ki omogočajo pretok podatkov med kulturnimi izvajalci, ob 
upoštevanju visokih standardov varstva osebnih podatkov ter v skladu z Uredbo (EU) 
2016/6791, Direktivo (EU) 2019/7902 in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, 
zlasti njenim členom 8; poudarja, da je treba podatke obdelovati skladno z namenom in 
ob privoljenju osebe, na katero se nanašajo; poziva k izmenjavi primerov dobre prakse 
ter podpiranju skupnih pobud na področju izvrševanja, vključno s skupno oblikovanimi 
kodeksi ravnanja, ki bi lahko bili nujni za izboljšanje izmenjave podatkov;

2. želi spomniti, da so za vzpostavitev prostega in varnega toka podatkov, ki bo temeljil na 
osebnih podatkih in varstvu zasebnosti, potrebni podatkovno vešči in dobro obveščeni 
državljani v državah članicah; opozarja, da se stopnja digitalne pismenosti državljanov 
med posameznimi državami članicami in znotraj njih močno razlikuje, in sicer glede na 
socialno-ekonomski položaj, starostno skupino in druge dejavnike; je seznanjen, da je 
Komisija v akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje predlagala ambiciozne cilje za 
digitalna znanja in spretnosti v EU; poziva Komisijo, naj zagotovi znatno podporo 

1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
2 Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah 
na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (UL L 130, 17.5.2019, str. 92).
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državam članicam, da bi jim pomagala doseči te cilje, in poudarja vlogo mehanizma za 
okrevanje in odpornost pri tem; zahteva, da se posebna pozornost nameni enakemu 
dostopu do digitalne infrastrukture, pokritosti z internetom, ustrezni 
informacijskotehnološki opremi ter digitalnim orodjem in virom, brez poseganja v 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti; medni, da bi morala vzajemno učenje in 
izmenjava primerov dobre prakse prispevati k izboljšanju digitalne pismenosti; 
poudarja, da je treba izvajanje, razvoj in uspešnost akcijskega načrta za digitalno 
izobraževanje redno in podrobno spremljati, pri čemer mora sodelovati Evropski 
parlament, in poziva Komisijo, naj v evropskem semestru bolje prikaže, do katere mere 
so bili doseženi cilji akcijskega načrta za digitalno izobraževanje;

3. poudarja, da mora biti v osrčju digitalnega sektorja trajnost; v zvezi s tem želi spomniti, 
da morata biti zelena in digitalna preobrazba tesno povezani ter da so za zmanjšanje 
ogljičnega odtisa potrebne naložbe v raziskave in razvoj tehnologij;

4. poudarja, da bi morala EU uvrstiti digitalno pismenost in kompetence med prednostne 
naloge v kohezijski politiki za leto 2021 in pozneje ter se pri tem osredotočiti na 
podporo učiteljem ter izobraževalnim ustanovam in organizacijam pri izvajanju 
digitalnega izobraževanja prek učnih načrtov in na izmenjavo primerov dobre prakse in 
znanja, ne da bi pri tem ustvarila dodatna upravna ali finančna bremena; poudarja, da bi 
morale šole poučevati digitalno večstranskost ter učence in dijake naučiti, kako se 
uporabljajo različne vrste obstoječe programske opreme in programske opreme, ki se 
razvija; meni, da bi morali z izobraževanjem in usposabljanjem državljane pripraviti na 
vse bolj podatkovno gospodarstvo ter razviti njihovo zmožnost sodelovanja v digitalni 
preobrazbi; v zvezi s tem poudarja, da lahko kakovostni hibridni izobraževalni modeli 
pomagajo zagotoviti kontinuiteto izobraževanja v izrednih in nepredvidljivih razmerah; 
meni, da bi bilo treba pri izobraževanju in usposabljanju upoštevati dolgoročne trende in 
spremembe v potrebah trga dela ter izboljšati praktične veščine za prihodnost; 
pozdravlja predlog Komisije o razvoju skupne evropske podatkovne zbirke o znanju in 
spretnostih;

5. je močno zaskrbljen, ker v EU ni dovolj visokošolskih izobraževalnih programov s 
področja umetne inteligence in ker je v EU zelo malo raziskovalcev umetne inteligence, 
ki bi nadaljevali akademsko kariero na evropskih univerzah; meni, da bi morala EU 
spodbujati in zadržati veliko digitalnih talentov z naprednimi digitalnimi znanji in 
spretnostmi, da bi ostala konkurenčna;

6. poudarja, da je nujno treba premostiti vrzel v digitalnih znanjih in spretnostih v EU z 
izvajanjem in spremljanjem jasnih strategij in namenskih politik na nacionalni in 
evropski ravni po pristnem pristopu vseživljenjskega učenja ter meni, da bo izmenjava 
in analiza anonimiziranih podatkov o znanjih, spretnostih in kompetencah, 
kvalifikacijah, poklicih in trendih zaposlovanja dragoceno sredstvo za dosego tega cilja 
in premostitev omenjene vrzeli; meni, bi lahko bodoči študentje s pomočjo teh podatkov 
sprejemali informirane odločitve o svoji izobraževalni, akademski in poklicni poti; 
poudarja, da je pri uporabi teh orodij pomembno v celoti spoštovati pravila EU o 
varstvu osebnih podatkov;

7. poudarja, da so sporazumi o strateškem partnerstvu med univerzami dragoceni za 
nadaljnje spodbujanje sodelovanja na različnih področjih podatkovne znanosti; poudarja 
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pomen avtomatičnega vzajemnega priznavanja diplom na vseh ravneh izobraževanja in 
študijskega obdobja iz tujine ter poziva k spodbujanju evropskega ogrodja kvalifikacij 
in razvoju evropske študentske izkaznice; poudarja, da je treba podpirati raziskovalne 
programe in omrežja z uporabo podatkov in digitalnih inovacij; poudarja, da je treba v 
Evropi usposabljati, zaposlovati in obdržati talente, da bi obravnavali in spremljali 
digitalni prehod ter da so potrebni specializirani programi, moduli in kratkoročni tečaji 
usposabljanja o naprednih digitalnih tehnologijah za razvoj digitalnih znanj in spretnosti 
v glavnih poklicih, zlasti tistih, pri katerih se obdelujejo podatki, tudi občutljivi podatki; 
poudarja, da so potrebne usmerjene politike za premostitev razlik med spoloma, s 
katerimi bi zagotovili enak dostop do trga dela in šolskih učnih načrtov ter spodbudili 
ženske in dekleta, da se odločijo za poklicno pot na področju naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva, umetnosti in matematike, pa tudi za boj proti spolnim stereotipom v 
izobraževanju;

8. poudarja, da bodo vse večja uporaba podatkov in novih izobraževalnih tehnologij 
spremenili in okrepili naše izobraževalne sisteme, na primer z boljšim razumevanjem 
učnih metod in slogov študentov ali s prepoznavanjem učnih težav; ugotavlja, da bo 
vseeno bistveno ohraniti človeški in individualni pristop do učencev, dijakov in 
študentov ter njihovih potreb in da je prenos znanja od učiteljev in pedagogov na mlajše 
generacije življenjsko pomemben za proces izobraževanja; ponovno poudarja, da bodo 
veščine, kot so medijska pismenost in kritično razmišljene bistvene za uspešno digitalno 
izobraževanje; meni, da je odprt, nediskriminatoren in enak dostop do izobraževanja in 
znanstvenih podatkov ter objav na podlagi podatkovnih načel FAIR (najdljivost, 
dostopnost, interoperabilnost in ponovna uporabljivost) bistven za uspešne inovacije in 
znanost;

9. želi opomniti, da je vprašanje varstva podatkov v šolah še posebej občutljivo, saj gre za 
mladoletnike; ponovno opozarja, da je treba zagotoviti visoko raven varstva podatkov 
posameznih učencev in dijakov ter da bi se morali ti podatki uporabljati samo za 
izobraževalne namene in nikakor za komercialne; poziva Komisijo in države članice, 
naj podpirajo razvoj in krepitev varnih, uporabnikom prijaznih in dostopnih učnih 
platform ter prispevajo k temu procesu; spodbuja države članice, naj vzpostavijo 
kampanje obveščanja in ozaveščanja, s katerimi bi staršem pomagali bolje razumeti, 
kako se lahko uporabljajo podatki o njihovih otrocih;

10. poziva Komisijo, naj preuči možnost uporabe skladov in programov EU, s katerimi bi 
učinkovito podprla vseživljenjsko učenje in usposabljanje, da bi izboljšala kompetence 
pri analizi podatkov in njene tehnične vidike za ljudi vseh starosti; meni, da bi to 
spodbudilo razvoj, ustvarjalnost in blaginjo ter zagotovilo njihovo aktivno udeležbo v 
družbi s pristnim pristopom vseživljenjskega učenja na podlagi jasnih strategij na 
državni in evropski ravni; meni tudi, da bi to okrepilo tehnološko avtonomijo in 
odpornost EU; poziva EU, naj vlaga v varno in visokokakovostno obdelavo in 
shranjevanje podatkov, tehnološke zmogljivosti in strateško infrastrukturo;

11. poudarja, da so digitalne spretnosti in znanja ključnega pomena za udeležbo 
posameznikov v digitalnemu gospodarstvu in družbi in za oblikovanje demokratičnega 
procesa; zahteva, da se pri izvajanju evropske strategije za podatke upoštevajo posebne 
potrebe različnih skupin, zlasti ranljivih skupin in tistih, ki so prikrajšani v smislu 
sposobnosti in dostopa do digitalnih orodij; ugotavlja, da so pripadniki ranljivih skupin 
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izpostavljeni večjemu tveganju izključenosti iz udeležbe v tradicionalnih oblikah 
izobraževanja in kulture; želi spomniti, da se skoraj 100 milijonov invalidov v EU sooča 
s posebnimi izzivi pri dostopu do digitalnih orodij in kakovostnega izobraževanja; 
poziva države članice, naj storijo vse, da bi invalidom in drugim ranljivim skupinam 
zagotovile poln dostop do digitalnih učnih in drugih orodij, virov in infrastrukture, s 
čimer bi izkoristili polni potencial digitalizacije in preprečili povečevanje razlik v 
dostopu do digitalnega izobraževanja med različnimi deli družbe; poudarja, da bi bilo 
treba posebno pozornost nameniti okolju prijazno zasnovanim rešitvam, saje sta 
digitalna in zelena preobrazba tesno povezani;

12. poziva Komisijo, naj preuči potencialne koristi in obseg vzpostavitve skupnega 
evropskega podatkovnega prostora za vso kulturno in ustvarjalno industrijo in panoge; 
meni, da je digitalizacija kulturne dediščine nujna za spodbujanje in zaščito kulturne 
dediščine in bi lahko bila uporabna in koristna na veliko načinov, saj bi na primer 
olajšala fizično zaščito in ohranjanje ali omogočila tridimenzionalne virtualne 
aplikacije, ki bi lahko bile primerne za turizem; ugotavlja, da bi lahko z digitalizacijo 
kulturne dediščine pritegnili širšo publiko, ki prej do kulturne dediščine ni imela 
dostopa, hkrati pa priznava, da digitalni dostop ne more v celoti nadomestiti fizičnega 
dostopa do kulturne dediščine; ugotavlja, da bi lahko digitalizacija kulturne dediščine 
imela dodatne koristi v več drugih sektorjih, kot so raziskovanje, izobraževanje in 
razvoj kulturnega znanja; poziva k razvoju skupnega evropskega podatkovnega prostora 
za kulturno dediščino, ki bi bil zgrajen na evropski infrastrukturi za digitalne storitve; 
poziva k boljši zaščiti in spodbujanju kulturne dediščine z digitalnimi sredstvi, na 
primer s sodelovanjem in skupno podatkovno zbirko ukradenih dragocenosti in 
kulturnih dobrin;

13. poudarja, da je v kulturnem sektorju veliko podatkov, ki se lahko ponovno uporabijo in 
lahko v kombinaciji z drugimi viri, vključno z viri odprtih podatkov, in podatkovno 
analitiko kulturnim ustanovam pomagajo, da povečajo izmenjavo znanja, bolje 
razumejo njihovo občinstvo in se povežejo z novim, opredelijo vrzeli, ki bi jih bilo 
mogoče odpraviti s pobudami, ter podprejo njihove strateške in operativne odločitve; 
poziva Komisijo in države članice, naj preučijo, kakšen je potencial čezmejnih 
virtualnih podatkovnih skladišč za kulturni sektor; poziva Komisijo, naj pri pripravi 
nove zakonodaje o pretoku podatkov še naprej izrecno upošteva raznolikost kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev in industrij;

14. poziva EU, naj prevzame vodilno vlogo na področju umetne inteligence, tako v javnem 
kot zasebnem sektorju; poudarja, da uporaba umetne inteligence v izobraževanju ponuja 
nove priložnosti; poudarja tudi, da je treba pri oblikovanju nove zakonodaje na tem 
področju spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do varstva zasebnosti in 
osebnih podatkov, ter prispevati k določitvi visokih etičnih standardov;

15. poudarja, da je zagotavljanje dostopa medijskih podjetij do ustreznih podatkov, kot so 
podatki o dosegu gledalcev in oglaševanju, shranjenih na platformah s prevladujočim 
položajem na trgu, ključnega pomena za preprečevanje nelojalne konkurence ter 
zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev;

16. poziva države članice, naj dodatno izboljšajo partnerstva med tehnološkimi podjetji in 
kulturnimi ustanovami, da bi imele slednje dostop do najnovejših digitalnih talentov, 
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prostora, podatkov, opreme, financiranja in priložnosti za vzajemno učenje; poziva 
Komisijo, naj v prihodnji evropski strategiji za mala in srednja podjetja upošteva 
kulturni in ustvarjalni sektor ter njegove posebne potrebe; poudarja, da bi morala 
prihodnja zakonodaja na področju podatkov ostati preprosta in vključevati jasne 
smernice, da se prepreči prekomerno zakonsko urejanje; želi spomniti, da bodo mikro- 
podjetja ter mala in srednja podjetja, tudi v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih in 
industrijah, potrebovala dodatno podporo, da bi dosegla prihodnje standarde na 
področju izmenjave podatkov in predpisov o varstvu podatkov; poudarja, da je uporaba 
podatkov vse bolj pomembna za evropske kulturne in ustvarjalne sektorje in industrije; 
želi spomniti, da je izmenjava podatkov bistvena za omogočanje odprtega dostopa do 
kulturnih vsebin, kjer je to potrebno, prispeva k zagotavljanju svobode do ustvarjanja 
ter preprečuje izkrivljanje podatkovnega trga in koncentracije podatkov v rokah 
maloštevilnih platform; poudarja, da je treba zasnovati skupne, enotne in strukturirane 
oblike zapisa podatkov, ki bi temeljile na odprtih standardih in vzajemnem priznavanju 
pravil o interoperabilnosti ter bi bile primerne za strojno učenje.
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